יועצים עסקיים ורואי חשבון בפריסה ארצית
בעלי עסקים יקרים,
באפשרותכם למלא את הטפסים הדרושים להגשת בקשת ההלוואה ולהכין את התוכנית העסקית בעצמכם ,או להיעזר
בכל רו"ח/יועץ כלכלי שתבחרו.
לבקשת לקוחותינו ,ריכזנו פרטי יועצים כלכליים,ורואי חשבון בפריסה ארצית ,אשר סייעו למספר לקוחות אחרים במילוי
טפסים והכנת התוכנית העסקית.
הבנק אינו אחראי לרשימה ,אלא מרכז אותה לשם הנוחות בלבד ככלי עזר למילוי הטפסים והכנת תוכנית עסקית ,למי
שדרוש לו סיוע בכך .אין מניעה להיעזר ביועצים שאינם ברשימה.
למניעת ספק ,אם תבחרו לפנות למי מהיועצים הכלכליים שברשימה ,פרטי ההסכם לקבלת הייעוץ יקבעו ישירות בינכם
ובין היועץ הכלכלי/רואה חשבון .הבנק אינו צד להסכם שרותי הייעוץ והוא אינו אחראי באופן כלשהו לתוכן ההסכם ,להיקף
השרות שניתן על פיו ,למחיר השרות או לטיב השרות.

שם החברה
מומנטום פתרונות מימון מתקדמים בע"מ
דניה פיננסים
הון פיננסים
אמיר אלוף
אביב יעוץ עסקי
ניו קפיטל
גיא מאמו MGS -
באראט גרופ
שיא גיוס אשראי ,ייעוץ אישי וביקורת פנימית
בע"מ
רב לביא ממונים ויזמות
אי.אם.ג'י אקספרט פתרונות כלכליים
אפק פתרונות מימון
סל יועצים  -יעקב אלון
גבע אמיר
שליו פתרונות
נעמן לוי
ניהול נטו בע"מ
אטים ישראל
עומר אוזן כלכלן
תבור כלכלה ופיננסים
גאון מימון
יוסי אברהם
אבישי כהן
יואב כהן
כרם פיננסים
אור ראובני
יאיר לוריא
גלעד מזרחי
המרכז הכלכלי לקרנות מדינה

איזור המרכז
דוא"ל

טלפון

erez@momentum-f.co.il
office@deniafinance.com
economy@hon-finance.com
amir@pit-ron.co.il
anat@aviv-ebc.co.il
office.newcapital@gmail.com
guy@mgs-finance.com
anats@barat-group.co.il

050-7047704
073-2724141
054-8121248
03-6243716
08-9167070
077-6707893
052-5272322
09-8665688

kpoalim@gmail.com
office@lavi-f.co.il
eyal@emg-finance.com
office@afekbiz.co.il
jacob@sal1.co.il
info@geva1.co.il
fanny@b-plan.biz
naaman@resultco.biz
asakim@nihulneto.com
Info@ateam-israel.com
omer@bgc-f.com
Yehonatan.d@tavor.biz
Inna@gaonf.co.il
Yossi.sba@gmail.com
avishai@afekbiz.co.il
moran@yoavcohencpa.co.il
office@kerem-finance.co.il
or@pivotfs.com
yairlu@gmail.com
gilad.mizrahi81@gmail.com
rachel@kranot-medina.org.il

03-9223320
08-9745863
03-6979400
052-5477652
03-6323349 / 04-8111-322
03-3730080
03-5626232
052-5553109
03-9044488
074-7016531
09-7776800
073-2724191
0502009503
09-8788669
03-6133898
0535555532
054-8191760
052-5431717
0546970147
077-34-34-334

052-5666324
09-7794974
057-5747777
054-7575171
03-9223320
02-5315113
052-8439325
03-6099290
09-7711466
052-5320991
03-5250198
03-7570999
052-8462015
050-6808080
077-70-555-10
050-5924040
09-8358808
08-9745863
00-049-5554
08-8662900
054-4998200
052-4810989
072-3257760
050-4534607
03-6445186
040-797-0744
052-3688256

052-6700076
09-7711466
077-534-6892
077-7055510.
054-5504788
03-5199911
09-8855661
074-7030807
08-9456932
03-6055551
04-9889980
03-6818899
050-928888 / 050-9989814
073-7079488
03-5403443
1-599-501-801
054-3436680
054-4780712
077-7900098
02-5315108

liatz.psagot@gmail.com
Ifat@shamad-orlan.co.il
ediru10@gmail.com
raanan@rgolan.co.il
kpoalim@gmail.com
Matan@mati.org.il
tarek@abed-cpa.com
info@alonihaft.co.il
hezi_k1@012.net.il
home1financing.office@gmail.com
daria@grom.co.il
tzach@pit-ron.co.il
benny@rachmany-cpa.co.il
kranot@growth-engines.com
meravgat8@gmail.com
eran@financim.co.il
riki@lavi-f.co.il
pilpel4biz@gmail.com
danny@eitan-cs.co.il
alon_fefer@bezeqint.net
asafgroup3@gmail.com
zur_770@hotmail.com
shahaf_pt@walla.com
asher.bukra@gmail.com
alex@b-group.org.il
shimon@tsgroup.co.il
ronny.klein.52@gmail.com
moshe@grrin.co.il
roie@beta-credit.co.il
eran@growth-engines.com
shims@012.net.il
Yoav_G@IBI.co.il
arcadi@mati-netanya.org.il
david@samuraim.com
vip@elit-f.com
tacticobiz@gmail.com
account@doi.co.il
yarden@homal.co.il
mohamed@faher.co.il
goldmaneyal35@gmail.com
igor@h-anaf.co.il
eporan@gmail.com
galit@glory-danor.co.il
sabileco@gmail.com
eyalreich22@gmail.com
daniel@impact-finance.co.il
hen.finance1@gmail.com

ליאת פסגות
לן בע"מ-שמעד אור
MBA אדי רובינציק
רענן גולן
שיא פיננסים
מט"י ירושלים
טארק עבד יועץ עסקי
קבוצת אלוני האפט
מעוז גרין
חזי קרוטהמר יעוץ כלכלי
בית פיננסי
רום יזמות
 פיתרון- צח דוידוביץ
בני רחמני
מנועי צמיחה בע"מ
מירב גת
ערן פרץ פיננסים
 רב לביא ממונים ויזמות בע״מ- ריקי לביא
פלפל לעסקים
איתן פתרונות אשראי בע"מ
רו"ח אלון פפר
 קבוצת אסף- ארנון
אפרת צור
רפאל חשאי
אשר בוקרא
באלאנס ייעוץ בהתאמה אישית
BWISE שמעון גדלסבקי
רוני קליין
תכנון וייעוץ פיננסי וכלכלי-משה גרין
רועי אזולאי
ערן רגב
שמעון שמונר יעוץ עסקי
 – חטיבת המימון.אי.בי.אי
מט"י נתניה ארקדי
סמוראי דוד זנו
אליט פיננסים
 פתרונות מימון ליווי פיננסי ועסקי- טקטיקו
דורון מימון והשקעות בעמ.א
הורוביץ אושרת מג'ר אפלקר לוגסי ירדן יחיאל
מוחמד פחר
אייל גולדמן גיוס אשראי וליווי פיננסי
קבוצת הולנדר ענף
אלי פורן
גלורי דנאור ניהול בע"מ
סביל יעוץ כלכלי
אייל רייך
אימפקט ייזום וניהול כספים
חן פנחסי

077-3301772
077-300681 / 050-5700074
054-2226699
050-6508502

טלפון
054-4972207
0546970147
03-6243716
09-8665688
03-6979400
052-5477652
09-7711466
050-3354123
08-9167070
054-8121248
077-6707893
03-5626232
03-6323349 / 04-8111-322
073-2724141
03-9223320
052-8439325

052-6700076
03-3730080
03-9223320
057-5747777
052-5272322
052-5666324
0502009503
074-7016531
052-8462015
077-2001886
054-7575171
0535555532
03-9044488
054-8191760
03-6818899
04-9989909
09-7711466
03-5250198
09-7776800
050-5924040

oren0312@012.net.il
asher@modular.co.il
info@scf.co.il
info@osimseder.co.il

איזור השרון
דוא"ל
erez@momentum-f.co.il
alaam@1.maof.co.il
gilad.mizrahi81@gmail.com
amir@pit-ron.co.il
anats@barat-group.co.il
eyal@emg-finance.com
office@afekbiz.co.il
yesnir@gmail.com
anat@aviv-ebc.co.il
economy@hon-finance.com
office.newcapital@gmail.com
fanny@b-plan.biz
jacob@sal1.co.il
Info@ateam-israel.com
office@deniafinance.com
kpoalim@gmail.com
tarek@abed-cpa.com
ronny.klein.52@gmail.com
info@geva1.co.il
kpoalim@gmail.com
ediru10@gmail.com
guy@mgs-finance.com
liatz.psagot@gmail.com
Yossi.sba@gmail.com
omer@bgc-f.com
tzach@pit-ron.co.il
cobifinance@gmail.com
raanan@rgolan.co.il
office@kerem-finance.co.il
asakim@nihulneto.com
or@pivotfs.com
mohamed@faher.co.il
nirhollander1@gmail.com
moshe@grrin.co.il
home1financing.office@gmail.com
Yehonatan.d@tavor.biz
meravgat8@gmail.com

יתד פיננסים
מודולר
סטרנשוב קלדרון בע"מ
עושים סדר שירותים חשבונאיים בע"מ

שם החברה
מומנטום פתרונות מימון מתקדמים בע"מ
עלא מחמיד
גלעד מזרחי
אמיר אלוף
באראט גרופ
ג'י אקספרט פתרונות כלכליים.אם.אי
אפק פתרונות מימון
מעוז גרין
ידידיה שניר
אביב יעוץ עסקי
הון פיננסים
ניו קפיטל
שליו פתרונות
 יעקב אלון- סל יועצים
אטים ישראל
דניה פיננסים
 ייעוץ אישי וביקורת פנימית,שיא גיוס אשראי
בע"מ
טארק עבד יועץ עסקי
רוני קליין
גבע אמיר
שיא פיננסים
MBA אדי רובינציק
MGS - גיא מאמו
]ליאת פסגות
יוסי אברהם
עומר אוזן כלכלן
 פיתרון- צח דוידוביץ
איתמר כהן ושות' ייעוץ וליווי פיננסי
רענן גולן
כרם פיננסים
ניהול נטו בע"מ
אור ראובני
מוחמד פחר
זינוק עסקי
תכנון וייעוץ פיננסי וכלכלי-משה גרין
בית פיננסי
תבור כלכלה ופיננסים
מירב גת

09-8358808
03-7570999

054-6610072
03-6055551
052-5553109
050-0704944 /07-9004400
09-7794974
1-599-501-801
077-34-34-334
052-5431717
04-9889980
077-534-6892
09-8855661
08-9456932
04-9111888
03-6099290
08-9204294
03-6081911
04-6020069
08-9745863
03-6099290
03-5377088/ 057-4404440
077-70-555-10
052-5320991
03-5199911
09-7941414/050-5823355
077-3006815
052-3688256
050-928888 / 050-9989814
077-7055510.
054-4998200
054-4780712
054-4597835
1-800-33-44-77
052-8448760
040-797-0744
09-8788669
073-2724191
073-7079488
050-8949606
052-6091497
077-7900098
074-7030807
050-6808080
04-8444518

eran@financim.co.il
daria@grom.co.il
keren@mobadra.co.il
account@doi.co.il
naaman@resultco.biz
omar@ifunds.co.il
Ifat@shamad-orlan.co.il
galit@glory-danor.co.il
rachel@kranot-medina.org.il
yairlu@gmail.com
yarden@homal.co.il
roie@beta-credit.co.il
arcadi@mati-netanya.org.il
tacticobiz@gmail.com
info@segment-yg.com
pini@psagot-cs.co.il
etii@AloniHaft.co.il
jbkhazen@gmail.com
idan.avraham@nativbm.co.il
5900011@gmail.com
office@lavi-f.co.il
info@alonihaft.co.il
lavie.finance@gmail.com
kranot@growth-engines.com
hezi_k1@012.net.il
Yoav_G@IBI.co.il
atuda.biz@gmail.com
asher@modular.co.il
shimon@tsgroup.co.il
goldmaneyal35@gmail.com
eran@growth-engines.com
alon_fefer@bezeqint.net
eyalreich22@gmail.com
amgk@bezeqint.net
solianaf@gmail.com
shani.ozar@gmail.com
alex@b-group.org.il
avishai@afekbiz.co.il
Inna@gaonf.co.il
shadyshu@yahoo.com
igor@h-anaf.co.il
liata@mg4u.co.il
shaidabosh@gmail.com
daniel@impact-finance.co.il
vip@elit-f.com
benny@rachmany-cpa.co.il
info@s-k-f.co.il

ערן פרץ פיננסים
רום יזמות
מובאדרה מרכז פיתוח עסקים
דורון מימון והשקעות בעמ.א
נעמן לוי
 המרכז הכלכלי (מוחמד- עומר זועבי
)מסאלחה
לן בע"מ-שמעד אור
גלורי דנאור ניהול בע"מ
המרכז הכלכלי לקרנות מדינה
יאיר לוריא
הורוביץ אושרת מג'ר אפלקר לוגסי ירדן יחיאל
רועי אזולאי
מט"י נתניה ארקדי
 פתרונות מימון ליווי פיננסי ועסקי- טקטיקו
 פיתוח עסקים בע"מ.ג.סגמנט י
 פסגות- פיני
אלוני האפט
יעקב חזאן
נתיב
עומר פנדי
רב לביא ממונים ויזמות
קבוצת אלוני האפט
לביא כלכלה ופתרונות פיננסיים
מנועי צמיחה בע"מ
חזי קרוטהמר יעוץ כלכלי
 – חטיבת המימון.אי.בי.אי
 איציק בן שיטרית- עתודה
מודולר
BWISE שמעון גדלסבקי
אייל גולדמן גיוס אשראי וליווי פיננסי
ערן רגב
רו"ח אלון פפר
אייל רייך
אמיר פרידברג
סולי ענף
שני פישר
באלאנס ייעוץ בהתאמה אישית
אבישי כהן
גאון מימון
שאדי שוקחה
קבוצת הולנדר ענף
ליאת אטיאס
ד אסטרטגיות ופתרונות כלכליים. א- שי דבוש
אימפקט ייזום וניהול כספים
אליט פיננסים
בני רחמני
סי'ף חטיב

08-9745863
044-057-0094
00-049-5554
03-6133898
052-4810989
054-3436680
077-3301772
077-300681 / 050-5700074
054-2226699
050-6508502

טלפון

riki@lavi-f.co.il
yaron.yanay@gmail.com
pilpel4biz@gmail.com
moran@yoavcohencpa.co.il
asafgroup3@gmail.com
sabileco@gmail.com
oren0312@012.net.il
asher@modular.co.il
info@scf.co.il
info@osimseder.co.il

איזור ירושלים
דוא"ל

02-5315113
08-9167070
0546970147

Matan@mati.org.il
anat@aviv-ebc.co.il
gilad.mizrahi81@gmail.com

03-9223320
054-4972207
052-5477652
054-8121248
03-5377088
03-6243716
09-7928492
03-6979400
09-8665688
052-8462015
052-5553109
03-5626232
073-2724141
052-5272322
0502009503
077-6707893
03-3730080

kpoalim@gmail.com
erez@momentum-f.co.il
office@afekbiz.co.il
economy@hon-finance.com
lavie.finance@gmail.com
amir@pit-ron.co.il
yairz100@gmail.com
eyal@emg-finance.com
anats@barat-group.co.il
tzach@pit-ron.co.il
naaman@resultco.biz
fanny@b-plan.biz
office@deniafinance.com
guy@mgs-finance.com
Yossi.sba@gmail.com
office.newcapital@gmail.com
info@geva1.co.il
Info@ateam-israel.com
vip@elit-f.com
home1financing.office@gmail.com
account@doi.co.il
avishai@afekbiz.co.il
kpoalim@gmail.com
office@kerem-finance.co.il
Yehonatan.d@tavor.biz
Ifat@shamad-orlan.co.il
zur_770@hotmail.com
hen.finance1@gmail.com

074-7030807
03-5250198
03-6055551
09-8788669
03-9223320
0535555532
09-7776800
09-7794974
072-3257760
02-5315108

 רב לביא ממונים ויזמות בע״מ- ריקי לביא
ירון ינאי
פלפל לעסקים
יואב כהן
 קבוצת אסף- ארנון
סביל יעוץ כלכלי
יתד פיננסים
מודולר
סטרנשוב קלדרון בע"מ
עושים סדר שירותים חשבונאיים בע"מ

שם החברה
מט"י ירושלים
אביב יעוץ עסקי
גלעד מזרחי
 ייעוץ אישי וביקורת פנימית,שיא גיוס אשראי
בע"מ
מומנטום פתרונות מימון מתקדמים בע"מ
אפק פתרונות מימון
הון פיננסים
לביא כלכלה ופתרונות פיננסיים
אמיר אלוף
'יאיר זלמנוביץ
ג'י אקספרט פתרונות כלכליים.אם.אי
באראט גרופ
 פיתרון- צח דוידוביץ
נעמן לוי
שליו פתרונות
דניה פיננסים
MGS - גיא מאמו
יוסי אברהם
ניו קפיטל
גבע אמיר
אטים ישראל
אליט פיננסים
בית פיננסי
דורון מימון והשקעות בעמ.א
אבישי כהן
שיא פיננסים
כרם פיננסים
תבור כלכלה ופיננסים
לן בע"מ-שמעד אור
אפרת צור
חן פנחסי

סל יועצים  -יעקב אלון
רב לביא ממונים ויזמות
אי.בי.אי – .חטיבת המימון
סמוראי דוד זנו
מובאדרה מרכז פיתוח עסקים
ליאת פסגות]
טקטיקו  -פתרונות מימון ליווי פיננסי ועסקי
המרכז הכלכלי לקרנות מדינה
אדי רובינציק MBA
יאיר לוריא
רענן גולן
פיני  -פסגות
קבוצת הולנדר ענף
טארק עבד יועץ עסקי
רום יזמות
עומר אוזן כלכלן
ניהול נטו בע"מ
סגמנט י.ג .פיתוח עסקים בע"מ
מנועי צמיחה בע"מ
רוני קליין
ריקי לביא  -רב לביא ממונים ויזמות בע״מ
יתד יועצים -אלון את אלמקייס
משה גרין-תכנון וייעוץ פיננסי וכלכלי
שמעון שמונר יעוץ עסקי
רו"ח אלון פפר
ליאת אטיאס
ארנון  -קבוצת אסף
רפאל חשאי
יתד פיננסים
מודולר
סטרנשוב קלדרון בע"מ
עושים סדר שירותים חשבונאיים בע"מ

שם החברה
גלעד מזרחי
עומר פנדי
מובאדרה מרכז פיתוח עסקים
טארק עבד יועץ עסקי
שליו פתרונות
אי.אם.ג'י אקספרט פתרונות כלכליים
מומנטום פתרונות מימון מתקדמים בע"מ
סל יועצים  -יעקב אלון
אבו ג'בל ג'לא
גבע אמיר
עומר זועבי  -המרכז הכלכלי

jacob@sal1.co.il
office@lavi-f.co.il
Yoav_G@IBI.co.il
david@samuraim.com
keren@mobadra.co.il
liatz.psagot@gmail.com
tacticobiz@gmail.com
rachel@kranot-medina.org.il
ediru10@gmail.com
yairlu@gmail.com
raanan@rgolan.co.il
pini@psagot-cs.co.il
igor@h-anaf.co.il
tarek@abed-cpa.com
daria@grom.co.il
omer@bgc-f.com
asakim@nihulneto.com
info@segment-yg.com
kranot@growth-engines.com
ronny.klein.52@gmail.com
riki@lavi-f.co.il
office@yated.biz
moshe@grrin.co.il
shims@012.net.il
alon_fefer@bezeqint.net
liata@mg4u.co.il
asafgroup3@gmail.com
shahaf_pt@walla.com
oren0312@012.net.il
asher@modular.co.il
info@scf.co.il
info@osimseder.co.il

איזור צפון וחיפה
דוא"ל
gilad.mizrahi81@gmail.com
5900011@gmail.com
keren@mobadra.co.il
tarek@abed-cpa.com
fanny@b-plan.biz
eyal@emg-finance.com
erez@momentum-f.co.il
jacob@sal1.co.il
info@aj4b.co.il
info@geva1.co.il
omar@ifunds.co.il

03-6323349 / 04-8111-322
08-9745863
03-5199911

054-6610072
052-5666324
08-9456932
077-34-34-334
057-5747777
052-5431717
054-7575171
073-7079488
052-8439325
03-7570999
074-7016531
03-9044488
04-9111888
077-70-555-10

052-6700076
08-9745863
049-570-5047
09-7711466
054-5504788
054-4998200
050-8949606
052-4810989
050-4534607
077-3301772
077-3006815
054-2226699
050-6508502

טלפון
0546970147
04-6020069
04-6937774
052-8439325
03-5626232
03-6979400
054-4972207
03-6323349 / 04-8111-322
050-8665752
03-3730080
04-6551979

077-7055510.
054-8121248
0535555532
03-6055551
04-9989909
077-534-6892
09-7941414
09-7794974
077-70-555-10
08-9204294
052-8462015
03-6099290
1-800-33-44-77
052-5477652
0502009503
050-8949606

wahid.kablan@gmail.com
office.newcapital@gmail.com
office@deniafinance.com
info@s-k-f.co.il
alaam@1.maof.co.il
home1financing.office@gmail.com
daria@grom.co.il
anats@barat-group.co.il
shadyshu@yahoo.com
liatz.psagot@gmail.com
cobifinance@gmail.com
info@segment-yg.com
yaron.yanay@gmail.com
info@alonihaft.co.il
anat@aviv-ebc.co.il
yarden@homal.co.il
pini@psagot-cs.co.il
eporan@gmail.com
shaidabosh@gmail.com
guy@mgs-finance.com
yuval1first@gmail.com
meirav@d-sense.co.il
sabileco@gmail.com
wasseem.fs@gmail.com
Info@ateam-israel.com
eran@growth-engines.com
economy@hon-finance.com
office@kerem-finance.co.il
account@doi.co.il
nirhollander1@gmail.com
roie@beta-credit.co.il
atuda.biz@gmail.com
Ifat@shamad-orlan.co.il
kranot@growth-engines.com
jbkhazen@gmail.com
tzach@pit-ron.co.il
etii@AloniHaft.co.il
solianaf@gmail.com
office@afekbiz.co.il
Yossi.sba@gmail.com
liata@mg4u.co.il

03-9223320
077-34-34-334
073-2724191
050-5924040
073-7079488
08-8662900

kpoalim@gmail.com
rachel@kranot-medina.org.il
Inna@gaonf.co.il
meravgat8@gmail.com
igor@h-anaf.co.il
danny@eitan-cs.co.il

077-6707893
073-2724141
04-8444518
03-5250198
03-7570999
09-8665688
052-5666324
077-2001886
04-9111888
044-057-0094
03-6099290
08-9167070
04-9889980
03-5403443
052-6091497
052-5272322
054-8175270
052-4276007
054-3436680
052-5515535

 יעוץ עסקי- וחיד קבלאן
ניו קפיטל
דניה פיננסים
סי'ף חטיב
עלא מחמיד
בית פיננסי
רום יזמות
באראט גרופ
שאדי שוקחה
]ליאת פסגות
איתמר כהן ושות' ייעוץ וליווי פיננסי
 פיתוח עסקים בע"מ.ג.סגמנט י
ירון ינאי
קבוצת אלוני האפט
אביב יעוץ עסקי
הורוביץ אושרת מג'ר אפלקר לוגסי ירדן יחיאל
 פסגות- פיני
אלי פורן
ד אסטרטגיות ופתרונות כלכליים. א- שי דבוש
MGS - גיא מאמו
יובל ארבל
מירב אנדיגר
סביל יעוץ כלכלי
וסים תותרי
אטים ישראל
ערן רגב
הון פיננסים
כרם פיננסים
דורון מימון והשקעות בעמ.א
זינוק עסקי
רועי אזולאי
 איציק בן שיטרית- עתודה
לן בע"מ-שמעד אור
מנועי צמיחה בע"מ
יעקב חזאן
 פיתרון- צח דוידוביץ
אלוני האפט
סולי ענף
אפק פתרונות מימון
יוסי אברהם
ליאת אטיאס
 ייעוץ אישי וביקורת פנימית,שיא גיוס אשראי
בע"מ
המרכז הכלכלי לקרנות מדינה
גאון מימון
מירב גת
קבוצת הולנדר ענף
איתן פתרונות אשראי בע"מ

054-4597835
077-3006815
08-9456932
074-7016531
08-9745863
03-6243716
03-9223320
08-6900108
074-7030807
09-7776800
052-8448760
052-5553109
09-7711466
057-5747777
052-5431717
040-797-0744
09-8788669
050-928888 / 050-9989814
052-5320991
09-7711466
054-4998200
03-6133898
072-3257760
1-599-501-801
077-300681 / 050-5700074
054-2226699
050-6508502

טלפון
03-9223320
054-4972207
03-6243716
03-9223320
08-9167070
054-8121248
03-6445186
03-6979400
052-6764455
052-8448760
03-5626232
050-6808080
052-5477652
074-7016531
03-6323349 / 04-8111-322

amgk@bezeqint.net
asher@modular.co.il
tacticobiz@gmail.com
omer@bgc-f.com
office@lavi-f.co.il
amir@pit-ron.co.il
kpoalim@gmail.com
shiluvim-shil@012.net.il
vip@elit-f.com
Yehonatan.d@tavor.biz
shani.ozar@gmail.com
naaman@resultco.biz
ediru10@gmail.com
yairlu@gmail.com
alex@b-group.org.il
avishai@afekbiz.co.il
goldmaneyal35@gmail.com
hezi_k1@012.net.il
moshe@grrin.co.il
alon_fefer@bezeqint.net
moran@yoavcohencpa.co.il
zur_770@hotmail.com
galit@glory-danor.co.il
asher@modular.co.il
info@scf.co.il
info@osimseder.co.il

איזור הדרום
דוא"ל
kpoalim@gmail.com
erez@momentum-f.co.il
amir@pit-ron.co.il
kpoalim@gmail.com
anat@aviv-ebc.co.il
economy@hon-finance.com
asher.bukra@gmail.com
eyal@emg-finance.com
Osimesek.biz@gmail.com
shani.ozar@gmail.com
fanny@b-plan.biz
benny@rachmany-cpa.co.il
office@afekbiz.co.il
omer@bgc-f.com
jacob@sal1.co.il

אמיר פרידברג
מודולר
 פתרונות מימון ליווי פיננסי ועסקי- טקטיקו
עומר אוזן כלכלן
רב לביא ממונים ויזמות
אמיר אלוף
שיא פיננסים
שילובים
אליט פיננסים
תבור כלכלה ופיננסים
שני פישר
נעמן לוי
מעוז גרין
MBA אדי רובינציק
יאיר לוריא
באלאנס ייעוץ בהתאמה אישית
אבישי כהן
אייל גולדמן גיוס אשראי וליווי פיננסי
חזי קרוטהמר יעוץ כלכלי
תכנון וייעוץ פיננסי וכלכלי-משה גרין
רו"ח אלון פפר
יואב כהן
אפרת צור
גלורי דנאור ניהול בע"מ
מודולר
סטרנשוב קלדרון בע"מ
עושים סדר שירותים חשבונאיים בע"מ

שם החברה
 ייעוץ אישי וביקורת פנימית,שיא גיוס אשראי
בע"מ
מומנטום פתרונות מימון מתקדמים בע"מ
אמיר אלוף
שיא פיננסים
אביב יעוץ עסקי
הון פיננסים
אשר בוקרא
ג'י אקספרט פתרונות כלכליים.אם.אי
שאולי וינרמן
שני פישר
שליו פתרונות
בני רחמני
אפק פתרונות מימון
עומר אוזן כלכלן
 יעקב אלון- סל יועצים

0502009503
0546970147
03-6099290
054-5504788
03-3730080
052-5666324
08-9745863
00-049-5554
052-5272322
03-5250198
052-8462015
073-2724141
09-8665688
074-7030807
03-7570999
08-9745863
03-5377088
03-6818899
052-5320991
09-7776800
052-5431717
052-4810989
050-4534607
052-8439325
054-8191760
050-928888 / 050-9989814
08-8662900
077-7900098
02-5315113
052-5553109
04-9111888
052-3688256
054-4998200
050-8949606
054-4780712
0535555532
03-9044488
077-34-34-334
054-7575171
073-7079488
077-3301772
03-6081911
077-6707893
08-9456932
09-7794974
057-5747777
077-70-555-10

Yossi.sba@gmail.com
gilad.mizrahi81@gmail.com
info@alonihaft.co.il
shims@012.net.il
info@geva1.co.il
liatz.psagot@gmail.com
riki@lavi-f.co.il
pilpel4biz@gmail.com
guy@mgs-finance.com
home1financing.office@gmail.com
tzach@pit-ron.co.il
office@deniafinance.com
anats@barat-group.co.il
Info@ateam-israel.com
vip@elit-f.com
daria@grom.co.il
office@lavi-f.co.il
lavie.finance@gmail.com
mohamed@faher.co.il
hezi_k1@012.net.il
Yehonatan.d@tavor.biz
yairlu@gmail.com
asafgroup3@gmail.com
shahaf_pt@walla.com
tarek@abed-cpa.com
or@pivotfs.com
goldmaneyal35@gmail.com
danny@eitan-cs.co.il
daniel@impact-finance.co.il
Matan@mati.org.il
naaman@resultco.biz
info@segment-yg.com
shimon@tsgroup.co.il
alon_fefer@bezeqint.net
liata@mg4u.co.il
eyalreich22@gmail.com
office@kerem-finance.co.il
asakim@nihulneto.com
rachel@kranot-medina.org.il
raanan@rgolan.co.il
igor@h-anaf.co.il
oren0312@012.net.il
idan.avraham@nativbm.co.il
office.newcapital@gmail.com
tacticobiz@gmail.com
Ifat@shamad-orlan.co.il
ediru10@gmail.com
kranot@growth-engines.com

יוסי אברהם
גלעד מזרחי
קבוצת אלוני האפט
שמעון שמונר יעוץ עסקי
גבע אמיר
]ליאת פסגות
 רב לביא ממונים ויזמות בע״מ- ריקי לביא
פלפל לעסקים
MGS - גיא מאמו
בית פיננסי
 פיתרון- צח דוידוביץ
דניה פיננסים
באראט גרופ
אטים ישראל
אליט פיננסים
רום יזמות
רב לביא ממונים ויזמות
לביא כלכלה ופתרונות פיננסיים
מוחמד פחר
חזי קרוטהמר יעוץ כלכלי
תבור כלכלה ופיננסים
יאיר לוריא
 קבוצת אסף- ארנון
רפאל חשאי
טארק עבד יועץ עסקי
אור ראובני
אייל גולדמן גיוס אשראי וליווי פיננסי
איתן פתרונות אשראי בע"מ
אימפקט ייזום וניהול כספים
מט"י ירושלים
נעמן לוי
 פיתוח עסקים בע"מ.ג.סגמנט י
BWISE שמעון גדלסבקי
רו"ח אלון פפר
ליאת אטיאס
אייל רייך
כרם פיננסים
ניהול נטו בע"מ
המרכז הכלכלי לקרנות מדינה
רענן גולן
קבוצת הולנדר ענף
יתד פיננסים
נתיב
ניו קפיטל
 פתרונות מימון ליווי פיננסי ועסקי- טקטיקו
לן בע"מ-שמעד אור
MBA אדי רובינציק
מנועי צמיחה בע"מ

054-4597835
02-5315108
03-6055551
09-7711466
040-797-0744
050-5924040
09-8358808
09-7711466
03-6133898
08-6803103
03-5199911
072-3257760
09-8855661
08-6900108
077-2001886
050-3354123
09-8788669
073-2724191
077-7055510
03-6099290
1-599-501-801
052-4276007
077-3006815
054-2226699
050-6508502

1 טלפון
08-6900108
074-7030807
0546970147
052-6175999
054-4972207
08-9456932
052-6764455
08-9167070
077-6707893
052-8448760
03-6979400
03-5626232
049-570-5047
052-6068888
08-6803103
03-3730080

amgk@bezeqint.net
hen.finance1@gmail.com
account@doi.co.il
alex@b-group.org.il
meravgat8@gmail.com
eran@financim.co.il
moshe@grrin.co.il
moran@yoavcohencpa.co.il
einar.ltd@gmail.com
Yoav_G@IBI.co.il
zur_770@hotmail.com
arcadi@mati-netanya.org.il
shiluvim-shil@012.net.il
cobifinance@gmail.com
yesnir@gmail.com
avishai@afekbiz.co.il
Inna@gaonf.co.il
shadyshu@yahoo.com
eran@growth-engines.com
etii@AloniHaft.co.il
galit@glory-danor.co.il
meirav@d-sense.co.il
asher@modular.co.il
david@samuraim.com
info@scf.co.il
info@osimseder.co.il

איזור הנגב
דוא"ל
shiluvim-shil@012.net.il
vip@elit-f.com
gilad.mizrahi81@gmail.com
hanan@hanan-amos.com
erez@momentum-f.co.il
tacticobiz@gmail.com
Osimesek.biz@gmail.com
anat@aviv-ebc.co.il
office.newcapital@gmail.com
shani.ozar@gmail.com
eyal@emg-finance.com
fanny@b-plan.biz
office@yated.biz
einar.ltd@gmail.com
info@geva1.co.il

אמיר פרידברג
חן פנחסי
דורון מימון והשקעות בעמ.א
מעוז גרין
באלאנס ייעוץ בהתאמה אישית
מירב גת
ערן פרץ פיננסים
תכנון וייעוץ פיננסי וכלכלי-משה גרין
יואב כהן
אברהם שפירא
 – חטיבת המימון.אי.בי.אי
אפרת צור
מט"י נתניה ארקדי
שילובים
איתמר כהן ושות' ייעוץ וליווי פיננסי
ידידיה שניר
אבישי כהן
גאון מימון
שאדי שוקחה
ערן רגב
אלוני האפט
גלורי דנאור ניהול בע"מ
מירב אנדיגר
מודולר
סמוראי דוד זנו
סטרנשוב קלדרון בע"מ
עושים סדר שירותים חשבונאיים בע"מ

שם החברה
שילובים
אליט פיננסים
גלעד מזרחי
חנן עמוס
מומנטום פתרונות מימון מתקדמים בע"מ
 פתרונות מימון ליווי פיננסי ועסקי- טקטיקו
שאולי וינרמן
אביב יעוץ עסקי
ניו קפיטל
שני פישר
ג'י אקספרט פתרונות כלכליים.אם.אי
שליו פתרונות
 אלון את אלמקייס-יתד יועצים
זבולון עזורה
אברהם שפירא
גבע אמיר

052-3688256
03-5250198
0535555532
054-8121248
073-2724141
03-6055551
052-5272322
03-7570999
050-928888 / 050-9989814
03-9223320
073-7079488
03-6243716
03-9223320
052-5666324
03-9044488
09-8358808
052-8462015
09-7776800
09-7794974
077-34-34-334
077-70-555-10
073-2724191
08-8662900
077-3301772
03-6323349 / 04-8111-322
09-8665688
052-5553109
050-6808080
052-5431717
054-7575171
040-797-0744

052-6700076
050-5924040
077-534-6892
00-049-5554
03-6133898
050-8949606
054-4597835
077-300681 / 050-5700074
054-2226699
050-6508502

shimon@tsgroup.co.il
home1financing.office@gmail.com
office@kerem-finance.co.il
economy@hon-finance.com
office@deniafinance.com
account@doi.co.il
guy@mgs-finance.com
daria@grom.co.il
goldmaneyal35@gmail.com
kpoalim@gmail.com
Info@ateam-israel.com
igor@h-anaf.co.il
amir@pit-ron.co.il
kpoalim@gmail.com
liatz.psagot@gmail.com
asakim@nihulneto.com
eran@financim.co.il
david@samuraim.com
tzach@pit-ron.co.il
Yehonatan.d@tavor.biz
Ifat@shamad-orlan.co.il
rachel@kranot-medina.org.il
kranot@growth-engines.com
Inna@gaonf.co.il
danny@eitan-cs.co.il
oren0312@012.net.il
jacob@sal1.co.il
anats@barat-group.co.il
naaman@resultco.biz
benny@rachmany-cpa.co.il
yairlu@gmail.com
raanan@rgolan.co.il
alex@b-group.org.il
pini@psagot-cs.co.il
ronny.klein.52@gmail.com
meravgat8@gmail.com
roie@beta-credit.co.il
pilpel4biz@gmail.com
moran@yoavcohencpa.co.il
liata@mg4u.co.il
amgk@bezeqint.net
asher@modular.co.il
info@scf.co.il
info@osimseder.co.il

BWISE שמעון גדלסבקי
בית פיננסי
כרם פיננסים
הון פיננסים
דניה פיננסים
דורון מימון והשקעות בעמ.א
MGS - גיא מאמו
רום יזמות
אייל גולדמן גיוס אשראי וליווי פיננסי
 ייעוץ אישי וביקורת פנימית בע"מ,שיא גיוס אשראי
אטים ישראל
קבוצת הולנדר ענף
אמיר אלוף
שיא פיננסים
]ליאת פסגות
ניהול נטו בע"מ
ערן פרץ פיננסים
סמוראי דוד זנו
 פיתרון- צח דוידוביץ
תבור כלכלה ופיננסים
לן בע"מ-שמעד אור
המרכז הכלכלי לקרנות מדינה
מנועי צמיחה בע"מ
גאון מימון
איתן פתרונות אשראי בע"מ
יתד פיננסים
 יעקב אלון- סל יועצים
באראט גרופ
נעמן לוי
בני רחמני
יאיר לוריא
רענן גולן
באלאנס ייעוץ בהתאמה אישית
 פסגות- פיני
רוני קליין
מירב גת
רועי אזולאי
פלפל לעסקים
יואב כהן
ליאת אטיאס
אמיר פרידברג
מודולר
סטרנשוב קלדרון בע"מ
עושים סדר שירותים חשבונאיים בע"מ

