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  ? מפעילה הכי הרבה לוביסטים בכנסתשלובינג החברת  מי היא

  ? כמה לקוחות מיוצגים על ידי כל אחת מהחברות
  ? מאיים פועלים בכנסתכמה לוביסטים עצ

  
לצערנו חלק מהמידע מוסתר מאיתנו . אלה הן רק מקצת השאלות שמופנות אלינו מידי יום על ידי הציבור

המדריך 'בעבורנו פרויקט . השאלותמהחקיקה הקיימת מעניקה תשובות רק למקצת ו ,י חברות הלובינג"ע
לחברי , לחברי הממשלה, לכנסת הוא מעל לכל תעודת עניות 'הלוביסטים בשכר בכנסתגלקסיית ל

מתפקידם היה לדאוג לפרסום כלל הפרטים הנוגעים להתנהלות לוביסטים . הכנסת ולעומד בראשה
  : בכללם, בכנסת
  מידע על כלל חברות הלובינג והעומדים בראשם  
  מידע לגבי סכומי הכספים המושקעים על ידי לקוחות לצורך קידום אינטרסים  
 הלקוחות מידע לגבי מטרותיהם של  
 מידע לגבי הפעילות המבוצעת לקידום האינטרסים של הלקוחות  

  . ום אינטרסים של לקוחבטרם החלה הפעילות לקידלהגיע לידי הציבור עוד היה  חייבמידע זה 
   

עמדתנו זו איננה מרמזת כי נהיה מוכנים להתפשר בנושא סילוקם הגורף , על מנת להסיר ספק: הבהרה
  . כן הכנסתשל לוביסטים בשכר ממש

  
מטרותיו . פרויקט זה נוצר על מנת להוות כלי עבודה נוח לכתבי כנסת ולכלל ציבור המתעניינים

  : המרכזיות הן
 . להנגיש את המידע הקיים ולהופכו לקל וידידותי לשימוש .1
  .  תהליך חשיפה כלל הפרטים הנוגעים לפעילות משרדי הלובינג והלוביסטים בשכר ניעלה .2

  
 הנוגעים , מר ראובן ריבלין, ר הכנסת"יוצעדיו האחרונים של ו לגבי עמדתנ: 1 הבהרה

  .לפעילות לוביסטים בשכר בכנסת
שאנו מחויבים לקידום פתרון כולל  עובדהטמון בר הכנסת "ובין יונדמה לנו ששורש החיכוך בינינו 

אך , ר הכנסת הוא פוליטיקאי המקדם פשרה שאנו רואים בה התקדמות"יובעוד ש, ומיידי לבעיה
במיוחד , מר ריבלין אנחנו בהחלט כלואים בסיטואציה לא נוחה כלפי. שלדעתנו איננה מספקת
  .פועלו ארוך השנים ויוצא הדופן למען הדמוקרטיה בישראלחלק מלאור הערכתנו הרבה ל

  
 רוב עובדי הכנסת שפגשנו תומכים . יש להפריד בין נבחרי ציבור ועובדי הכנסת :2 הבהרה

 ךתומאף חלקם , בים ככל האפשר על פעילותם של לוביסטים בשכר בכנסתבפרסום פרטים ר
  . בהוצאת לוביסטים בשכר ממשכן הכנסת

  
  : עמדת משרדי הלובינג לאורך השנים

אילו רצו באמת הרי . הפסדים כלכליים= שקיפות : מבחינת משרדי הלובינג הנוסחה לא השתנתה
כולל פרסום סכומי הכסף המוזרמים להם , היכולת להפוך את מעשיהם לשקופיםלרשותם  תעומד

   . והמטרות שלשמן הם הוזרמו
בנוגע לפעילות הלוביסטים , של אילנה דיין' עובדה'שודר תחקיר  2012בפברואר  :אפקט הלחץ הציבורי

 2012במרץ . התחקיר חשף מקצת מפעילותם הבעייתית של לוביסטים ויצר לחץ אדיר כנגדם. בכנסת
 78%-ו, מהציבור תומכים בסילוק לוביסטים מהכנסת 62%הקובע כי ) י סמיתמכון רפ(פורסם סקר 

על , משרדי הלובינג לחוצים. מהציבור חושבים שלוביסטים בשכר אינם מייצגים אינטרסים של האזרחים
זוהי הצגה לצרכים . כן חלקם החלו בקידום מהלכים מינוריים שנועדו להפחית את הלחץ הציבורי

    . הסברתיים בלבד
, "חוק הלוביסטים"כ גדעון סער את "וח' כ שלי יחימוביץ"הגישו ח 2008בשנת  :תזכורת לחיזוק הטענה

 ותובכל זאת זכה להתנגד, החוק היה בסיסי ומרוכך. כניסיון להסדיר את פעילות הלוביסטים במשכן
החוק עבר  .על מנת שישנו או יפילו את החוק, כים"נחרצת מצד משרדי הלובינג ולהפעלת לחצים על ח

  .  של סעיפיםנוסף " ריכוך"אך תוך תהליך , לבסוף
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  : הוראות שימוש

לצידה קיים סמל של זכוכית ( Find-ובחרו באפשרות ה Edit-כנסו להי של הפרויקט PDF-קובץ הב
בעליה /חברת הלובינג/הבחירה תפתח לכם חלון קטן ובו תוכלו להקיש את שם הלוביסט). מגדלת

  . ולמצוא את המידע הקיים עליהם בפרויקט ובחתכים שונים, בכנסתאינטרסים המיוצגים 
  
  

  ? מי אנחנו
טענתנו . 2008-ונרשמה אצל רשם העמותות ב 2007-הוקמה ב 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת'

-ללא יצירת הפרדות מובנות בין הון, הבסיסית היא שלא יתכנו בעתיד משטרים דמוקרטיים מערביים
  . עיתונות-שלטון והון

שלטון -ברוב סוגיות הון. ואנו מקפידים שלא לעשות כן, איננו תומכים בצד כזה או אחר במפה הפוליטית
  . 'מרכז'או ' ימין', 'שמאל'עיתונות אין הבדלים גדולים בין - והון

ולו , פרטי או אחר, נשמח לקבל תמיכה מכל גורם המעוניין. על ידי שום גורם, עדין, איננו נתמכים כלכלית
כרגע כל הפעילות והעשייה היא . יבין שכספו לא יקנה לו את היכולת לשנות את דרכנובלבד ש

  .התנדבותית בלבד
  

 מדוע אנו עושים זאת ?  
דמוקרטיה . אנחנו רואים עצמנו כמשרתים של הרעיון הדמוקרטי הבסיסי. דמוקרטיה= עקרון השקיפות 

כל המתנגד ). של בטחון המדינהלמעט במקרים מסוימים בלבד (אמיתית מחייבת שקיפות מוחלטת 
אין כל מניעה טכנית להפוך ממחר את עבודתם של . לשקיפות מתנגד לערכי דמוקרטיה בסיסיים

והרצון של יכולת הוהעדר  ,הבעיה היא העדר רצון מצידם .הלוביסטים ומשרדי הלובינג לשקופה לחלוטין
    . המערכת הפוליטית מלהתמודד עם בעלי משרדי הלובינג

  
 נו הנוגעת לנוכחות לוביסטים בשכר בוועדות הכנסת ומסדרונותיהעמדת :  

חייבת לעלות בקנה אחד עם  , מקדש הדמוקרטיה הישראלית, ההתנהלות במרחבי הכנסת, לתפיסתנו
וזו גם הסיבה שאנו דורשים להוציא ממסדרונות הכנסת וועדותיה את , בסיס התפיסה והרעיון הדמוקרטי

  ? מדוע. הלוביסטים בשכר
את האינטרסים הצרים של , שעות ביממה 24, לוביסטים בשכר נועדו לקדם באופן מקצועי .1

מקפחת באופן מתמיד את האינטרס  ,במרחבי הכנסתהמתמדת התרת פעילותם . לקוחותיהם
 .ר את שירותיהם המקצועייםושל כל אזרח שאין ביכולתו לשכ

ולעיתים אף , תומכים בהםלוביסטים בשכר מקדמים בכנסת אינטרסים רבים אשר הם אינם  .2
אופן פעולה זה נוגד את בסיס הרעיון הדמוקרטי וגורם נזק מתמשך למשטר . מתנגדים להם

  . הדמוקרטי ולהכרעה הלגיטימית במדינה
  

 האם הוצאת לוביסטים בשכר מהכנסת תגרום נזק לדמוקרטיה ?  
הויכוח הוא רק על , רים שלואף אחד לא כופר בזכותו של בעל הון לייצג את האינטרסים הצ. להיפך, לא

  . בפרלמנט לייצוג עודף מתמידזכותו של בעל ההון 
, חוקה(ר הוועדה ראשון אשר הורה על הוצאתם מישיבות ועדתו "היה יו) ישראל ביתנו(כ דוד רותם "ח

ושהוכיח כי פעילות הוועדה בלעדיהם איננו ניזוקה בדבר ושוויונית יותר מאשר כשהם , )חוק ומשפט
  .  רק מחוץ למשכן הכנסת להמשיך להתקייםהפעילות ההסברתית של משרדי הלובינג יכולה . בתוכה

  
  לוביסט"ולא " לוביסט בשכר"מדוע אנו מתעקשים על" ?  

  . לדעתנו יש הבדל תהומי בין שתי התופעות
ומוכן לעשות זאת גם ללא שכר או תגמול כלכלי , מקדם רעיון שהוא מאמין בוההכוונה לאדם  :לוביסט

  . פעילות של לוביסט מסוג זה היא התגשמות הרעיון הדמוקרטי. עקיף/ישיר
לצורך קידום אינטרסים של המסוגלים לעמוד , אדם המעמיד למכירה את קשריו וכישוריו :לוביסט בשכר

הוא איננו מחויב להאמין . פעילותו של לוביסט בשכר היא למעשה הפרטת הדמוקרטיה. רתושכיבמחיר 
וברוב המקרים הפרמטר הכלכלי הוא שמנחה את החלטתו אם לקדם , אותו הוא מקדם ולתמוך באינטרס
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לוביסטים בשכר מעמידים במבחן את גבולות הרעיון הדמוקרטי ומסכנים במהותם . אינטרס כזה או אחר
  . את קיומו

  
  :טענות נפוצות שנתקלנו בהן

  
 "ד בבית משפט"לוביסטים בשכר בכנסת הם כמו עו "  

אין להשוות את חלל הכנסת לבית . ומעים חדשות לבקרים ולרוב היא מעידה על בורותטענה זו אנו ש
אין לנהל את שני . הכנסת היא היכל הדמוקרטיה ובית משפט הוא היכל לשפיטת עבריינים. משפט

  . גם אם שניהם הם חלקים מזרועות המשטר הדמוקרטי, ההיכלים באופן דומה
  

ועל כן הלוביסטים בשכר , יבה כי הכנסת דומה לבית משפטגם אם נסכים לרגע להמשיך בהלך החש
אשר ייצג את ) לוביסט(ד "נשאלת השאלה מדוע לא זוכה כל אזרח לעו, ד המייצגים לקוח"משולים לעו

גם צורת חשיבה זו מובילה למסקנה המתבקשת שאין להתיר את כניסתם של ? האינטרסים הפרטיים שלו
  .   לוביסטים בשכר למשכן הכנסת

  
 "חברי הכנסת הם הלוביסטים של העני והחלש "  

, חבר כנסת הוא לוביסט מטעם מפלגתו. טענה זו עולה לעיתים מצד חברי כנסת והיא שגויה מיסודה
לא ניתן להשוות את אופן הייצוג המתמיד והישיר שזוכים לו אינטרסים של בעלי , בכל מקרה. ולמען כולם

כים "יצוג לו זוכה האינטרס של אזרח עני הנעדר קשר ישיר לחלי, באמצעות לוביסטים בשכר, יכולת/הון
של מכלול , ככל האפשר, הכנסת חייבת להיות מרחב המאפשר ייצוג שוויוני. ולמסדרונות השלטון

  . האינטרסים של אזרחי המדינה
  

 "כל הפרלמנטים בעולם המערבי מתירים פעילות לוביסטית"  
מאבקים קשים להגבלת לוביסטים בימים אלה ערב מתקיימים זו גם אחת הסיבות שבכל מדינות המ. נכון

אחיזתם וקשריהם של בעלי משרדי הלובינג בקרב גורמי הממשל . בפרלמנטים ולהוצאתם משם
בשנים האחרונות . בפרלמנטים של מדינות המערבימצאותם היא הסיבה העיקרית להמשך ה, והתקשורת

חוקים . חוקים להסדרת פעילותם של לוביסטים, לבכללם ישרא, העבירו חלק מהפרלמנטים המערביים
  . אלה תמיד נתקלים בהתנגדות חריפה של משרדי הלובינג

  
לסלק ': תוכלו למצוא בקבוצת הפייסבוק של העמותה, ל"עדכונים נוספים על מאבקים בפרלמנטים בחו

  . 'מהכנסת לוביסטים בשכר
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

6 
 

  ):2008" (חוק הלוביסטים"
יש להבין מהיכן הם נובעים ומדוע אין מספקת לנו הכנסת  , ה להנגשת נתונים סטטיסטייםלפני שנפנ

שקודם על ידי ) 2008(' חוק השדלנים'נובעת מ, לטוב ולרע, הסיבה העיקרית לכך. נתונים רבים מאלה
  :  נוסח החוק. כ גדעון סער"וח' כ שלי יחימוביץ"ח
  
  שדלנים: ב"פרק י"

  . 65 –הגדרות 
  –בפרק זה 

ושני סגנים ליושב , והוא יהיה היושב ראש, ועדה שחבריה הם יושב ראש הכנסת –" הוועדה"
חל שינוי ; שתבחר נשיאות הכנסת, אחד מסיעות הקואליציה ואחד מסיעות האופוזיציה, ראש

תבחר נשיאות הכנסת חבר אחר לוועדה כך , בהשתייכות סיעתו של חבר הוועדה לאותן סיעות
  ;שיישמר הרכב כאמור

  ;מוצר או שירות, נכס, שווה כסף, לרבות כסף –" טובת הנאה"
נוקט פעולות לשכנוע חבר הכנסת בקשר , מי שדרך עיסוק או בתמורה למען לקוח –" שדלן"

להחלטות הכנסת וועדותיה ולמינוי או , להצעות חוק ולחקיקת משנה בכנסת או בוועדותיה
  :ולמעט אלה, גוף שנציג הכנסת חבר בו לבחירה של אדם לתפקיד על ידי הכנסת או על ידי

  ;מי שבמסגרת עבודתו נוקט פעולות כאמור למען מעבידו  )1(
, ברשות מקומית או בתאגיד שהוקם בחוק, מי שממלא תפקיד על פי חוק בשירות המדינה  )2(

ונוקט פעולות כאמור במסגרת תפקידו ובקשר לסמכויות ולתפקידים של הגוף , אף אם אינו עובד
  ;ו הוא פועלשעבור

מי שמייצג נושא משרה או ממלא תפקיד בהליך מעין שיפוטי בפני הכנסת או ועדה   )3(
  .מוועדותיה

  
  .66 –לשדלן  היתר

  .הוועדה לא יפעל שדלן בכנסת אלא בהיתר מאת  )א(
  :המבקש לפעול כשדלן בכנסת יגיש לוועדה בקשה שבה ייכללו כל אלה  )ב(
  ;שמו ומספרו, סוג התאגיד –על במסגרת תאגיד ואם המבקש פו, פרטיו האישיים  )1(
וכן שמו , ותחום עיסוקם, פעמי-באופן קבוע או חד, שמות הלקוחות שהוא מבקש לייצג בכנסת  )2(

ותחומי עיסוקו של כל גוף שנתן לו תשלום או טובת הנאה בקשר לעניין שלמענו השדלן מבקש לפעול 
  ;בכנסת

גוף  –" גוף בוחר", בפרק זה; את שם המפלגה – אם המבקש חבר בגוף בוחר של מפלגה  )3(
ושמספר בעלי זכות ההצבעה , הבוחר מועמדים לכנסת או לכהונת ראש הממשלה או שר בממשלה

  ;שבו אינו עולה על חמשת אלפים
  .הצהרת המבקש כי הוא מתחייב לפעול לפי הוראות פרק זה  )4( 
על כך השדלן או המבקש לפעול ימסור , )ב(חל שינוי בפרטים האמורים בסעיף קטן   )ג(

  .כשדלן בכנסת הודעה בכתב לוועדה מיד לאחר השינוי
וטרם נענתה , הגיש אדם בקשה לפעול כשדלן בכנסת, )א(על אף האמור בסעיף קטן   )ד(

, עד להחלטת הוועדה, רשאי יושב ראש הכנסת לתת לו היתר זמני לפעול כשדלן בכנסת, בקשתו
  . יים המחויביםויחולו הוראות פרק זה בשינו

  
  .67 –סייג למתן היתר 

  :לא יינתן היתר לאדם לפעול כשדלן בכנסת ולא יפעל אדם כשדלן בכנסת בהתקיים אחד מאלה
  ;הוא כיהן כחבר הכנסת או כשר בשנה שקדמה למועד מתן ההיתר  )1(
של חבר הכנסת או חבר בצוות הפרלמנטרי כהגדרתו בחוק מימון , הוא עובד של הכנסת  )2(

 1973–ג"התשל, לגותמפ
1
.  

  
  .68 –זיהוי  תג

  

  

                                                   
 .52' עמ, ג"ח התשל"ס 1
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תג זיהוי ייחודי לשדלן שיקבל , במקום גלוי על בגדיו ,יענוד שדלן, בעת שהותו במשכן הכנסת  )א(
  .גם את שם התאגיד –ואם הוא פועל במסגרת תאגיד , הנושא את שמו, מן הכנסת

עובד , לן בפני חבר הכנסתיציין השד, בקשר לפעולותיו כשדלן, בכתב או בעל פה, בכל פנייה  )ב(
כי הוא פועל כשדלן בכנסת בהיתר ומיהו , וכן ועדה של הכנסת, של חבר הכנסת או עובד הכנסת

  .הלקוח שעבורו הוא פועל
  

  .69 –איסורים 
  : לא יעשה שדלן אחד מאלה  )א(
  ;יציע או יעניק לחבר הכנסת טובת הנאה במסגרת מאמציו לקדם את ענייניהם של לקוחותיו  )1(
יטעה את חבר הכנסת ביחס לעובדה מהותית כלשהי בקשר לפעילות הפרלמנטרית של חבר   )2(

  ;הכנסת
פיתוי או הבטחה , איום, לרבות לחץ, ינקוט פעולות לשכנוע חבר הכנסת באמצעים פסולים  )3(

  ;לטובת הנאה
  ;וימתיביא את חבר הכנסת להתחייב כלפי השדלן או לקוחותיו כי יצביע או יפעל בדרך מס  )4(
  .כלפי עובד של חבר הכנסת או עובד הכנסת) 4(עד ) 1(יפעל כאמור בפסקאות   )5(
 לפי לו שניתן ההיתר את הוועדה לשלול רשאית ,הוראה מההוראות לפי פרק זה שדלן הפר  )ב(

 במסגרת השדלן פעל ואם, שתקבע לתקופה והכל, הכנסת למשכן כניסתו את לאסור או זה פרק
  .תאגיד אותו במסגרת הפועלים נוספים שדלנים כלפי כאמור לפעול הוועדה רשאית – תאגיד

רשאית הוועדה להחליט שלא ליתן לו היתר , פעל אדם כשדלן בכנסת ללא היתר לפי פרק זה  )ג(
 –תאגיד  במסגרת פעל ואם, שתקבע לתקופה והכל, הכנסת למשכן כניסתו את לאסור כאמור או

  .תאגיד אותו במסגרת הפועלים נוספים אנשים יכלפ כאמור לפעול הוועדה רשאית
אלא לאחר שנתנה לשדלן או ) ג(או ) ב(הוועדה לא תפעיל את סמכויותיה לפי סעיפים קטנים   )ד(

  .טענותיו את לטעון למי שפעל כשדלן ללא היתר הזדמנות
  

  . 70 –פרסום באתר האינטרנט של הכנסת 
  –שלה  האינטרנט באתר תפרסם הכנסת

ובכלל זה בעלי היתר זמני , זה פרק לפי בכנסת לפעול היתר שקיבלו השדלנים תשמו את  )1(
  ;)ד(66כאמור בסעיף 

  ;)2)(ב(66בסעיף  כאמור הלקוחות פרטי את  )2(
  ;פרטי התאגיד את גם –תאגיד  במסגרת הפועל) 1(לעניין שדלן כאמור בפסקה   )3(
גם את שם המפלגה כאמור בסעיף  –שהוא חבר בגוף בוחר ) 1(לעניין שדלן כאמור בפסקה   )4(

  ).3)(ב(66
  

  .71 –ב "פרק י –ביצוע ותקנות 
 בכל תקנות להתקין, הכנסת ועדת באישור ,רשאי והוא זה פרק ביצוע על ממונה הכנסת ראש יושב

  ."הכנסת במשכן שדלנים של לפעילותם בנוגע להורות וכן לביצועו הנוגע
  

  13' מס – רחבתו ומשמר הכנסת, תיקון חוק משכן הכנסת
  .בטל –ב 29סעיף , 1968–ח"התשכ, רחבתו ומשמר הכנסת, בחוק משכן הכנסת  ..ס

  תחילה והוראת מעבר
  ).יום התחילה –להלן (תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו   )א. (4

מי שפעל כשדלן בכנסת לפני תחילתו של חוק זה רשאי להמשיך לפעול כאמור במשך חודש   )ב(    
במשך אותה תקופה או עד לקבלת , ויחולו עליו הוראות הדין הקיים ערב יום התחילה, להמיום התחי

  .לפי המוקדם, לחוק זה 2כנוסחו בסעיף , ב לחוק העיקרי"היתר לפי פרק י
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  :החוק הקיים מתעלם מחברות הלובינג ומאפשר את המשך הסתרתן מעיני הציבור
, ורמים המשפיעים רבות על עיצוב ספר החוקים שלנולמרות שראשי משרדי הלובינג בישראל הם ג

. מעטים מכירים אותם בשמותיהם או מכירים פרטים הנוגעים למשרדי הלובינג שלהם ואופן פעולתם
מבין כי החוק מתעלם כמעט לחלוטין מקיומן " 1חוק הלוביסטים "את  אמי שקור. עובדה זו איננה מקרית

  . ואין מידע עליהן באתר הכנסת וכתוצאה מכך כמעט, של חברות הלובינג
  : מהמידע הקיים לא תוכלו לדעת

 מי עומד בראשן  .1
 כמה לקוחות הן מייצגות  .2
 מתי הן נוסדו  .3
 מהי רשימת הלוביסטים המלאה המועסקים על ידם  .4
 מהם התקציבים שקיבלו מלקוחותיהם .5
 לאיזו מטרה שכרו הלקוחות את שרותם של משרדי הלובינג .6
 לצורך קידום האינטרס של הלקוח מה היו האמצעים שננקטו .7

  .ועוד
  

  : פרויקט זה מנגיש בעבורכם בפעם הראשונה את
 רשימת הלקוחות המלאה אותם מייצגות חברות הלובינג בכנסת .  
 את רשימת הלוביסטים בחתך של חברות לובינג שונות .  
 נתונים סטטיסטיים השוואתיים הנגזרים מהמידע הקיים .  

  
מצוי  , וכמה לקוחות כל אחת מהן מייצגת, ים המועסקים אצל החברותמידע לגבי רשימת הלוביסט

המידע לא נגיש . למעשה באתר הכנסת אך על מנת להשיגו נדרשת מכם עבודה מאומצת של מיון נתונים
המידע היחיד שאנו , "1חוק הלוביסטים "בשל , לצערנו. וידידותי כך שלא כל אזרח יכול להגיע אליו

ואיזה לקוחות הוא , בינג נגזר מחובתו של הלוביסט לדווח באיזו חברה הוא מועסקמקבלים על חברות הלו
  . מייצג

  .  יצירת החומרים המובאים בפרויקט הצריכה שעות עבודה רבות של הצלבות והשלמות מידע
  
  

  תהליך רישום לוביסטים בשכר בכנסת
  

ב לחוק "עדת העזר ליישום פרק יו .בכנסת קיימות שתי ועדות אשר אחראיות על רישום לוביסטים בשכר
ומגישה את בוחנת בקשות לקבלת היתר לפעול כשדלן בכנסת ) בעניין השדלנים( 1994-ד"הכנסת התשנ

שבראשה יושב ראש הכנסת ובנוסף חברים , לחוק הכנסת 65בפני הוועדה הפועלת לפי סעיף  המלצותיה
 ).כ יצחק ועקנין"כ יעקב אדרי וח"ח –כיום (בה שני סגניו 

ד "עו, מנהל מרכז המבקרים והממונה על חוק חופש המידע בכנסת, גיורא פורדס: חברי ועדת העזר הם
  ).משמר הכנסת(מפקד מחלקת היתרים  –ר סמי בינדר "שמ, ארבל אסטרחן יועצת משפטית בכנסת

  
 ,יצרנו קשר עם מר גיורא פורדס, על מנת להבין כיצד מתנהל תהליך רישום לוביסטים חדשים בכנסת

  . ראש מרכז המבקרים בכנסת ומי שמרכז את תהליך רישום הלוביסטים בכנסת
  

  ? כיצד מתבצע רישום לוביסטים חדשים: שאלה
ביחד עם יועצת , ר ועדת העזר לאישור שדלנים בכנסת"אני יו. הבקשה מגיעה אלי: גיורא פורדס

ההיתרים  עדתווהמלצה ל אנחנו בודקים את הבקשות ומעבירים אותן עם. משפטית ונציג משמר הכנסת
והם אלה שמאשרים או דוחים , כים נוספים"ר הכנסת ועוד שני ח"בוועדה יושב יו. כנסתלעיסוק שדלנים ב

  . את הבקשות שהועברו
  

  ? האם הם בודקים כל בקשה לגופה: שאלה
  . כל בקשה חייבת את אישורם. הם עוברים על כל בקשה שאנחנו מקבלים. כן :גיורא פורדס
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  . מי שממלא אותה מחויב משפטית. כזו יש מעמד משפטי מחייבלבקשה 
  

  ? האם ראשי הוועדה חותמים על אישור הטפסים: שאלה
  . כן :גיורא פורדס

  
  ? היו מקרים שפסלתם בקשות: שאלה

  . כשמבקש הבקשה לא עמד בקריטריונים הקבועים בחוק. כן :גיורא פורדס
  

כל לוביסט הוא בהתחלה זמני ואחרי פרק זמן ? קבועמה ההבדל בין לוביסט זמני ולוביסט : שאלה
  ? הוא מקבל מעמד של קבוע

לעיתים זה , אד הוקלוביסט זמני הוא לוביסט שמייצג אינטרס . ההגדרה מעט מטעה. לא :גיורא פורדס
, הוא לוביסט שמייצג לקוחות באופן כללי' לוביסט קבוע'. שש שנים ויותר, משהו שיכול לקחת גם חמש

  . ם הם עובדי חברות הלובינג שמייצגים דרכן באופן קבוע כל מיני לקוחותהרבה מה
  

  ? האם מקיימים פגישה עם המבקשים אישור לפעול כלוביסט בכנסת
  . לא מתקיימת פגישה איתם אבל אנו בודקים את ההצהרה שלהם על הטפסים. לא :גיורא פורדס
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  סטטיסטיים נתונים 
  ):י נתוני אתר הכנסת"עפ – 2012מעודכן למאי (

  
   :בכנסת קיימים שלושה סוגי לוביסטים

 לוביסטים בשכר קבועים מטעם חברות הלובינג  .1
 לוביסטים בשכר עצמאיים קבועים  .2
  לוביסטים בשכר עצמאיים זמניים  .3

מטעם החברות
עצמאים קבועים
זמניים

  
   :חלוקה כמותית –לוביסטים בכנסת 

  :  בכנסת פועלים
מכמות הלוביסטים בשכר  73%מהווים , שכר קבועים מטעם חברות לובינגלוביסטים ב 85 .1

  . מכלל הלוביסטים בשכר בכנסת 36%-הקבועים ו
מכלל  13% -מכמות הלוביסטים בשכר הקבועים ו 27%לוביסטים בשכר עצמאיים שמהווים  31 .2

  . הלוביסטים בשכר בכנסת
  . ם בשכר בכנסתמכלל הלוביסטי 51%המהווים , לוביסטים בשכר זמניים 122 .3

  
  לוביסטים בשכר שרשומים ברשומות הכנסת 238 –כ "סה

  
  

  :נתונים לפי חברות לובינג ולוביסטים פרטיים –ייצוג לקוחות 
  . מסך הלקוחות המיוצגים בכנסת 67%כמות המהווה , לקוחות 584חברות הלובינג מייצגות 

  .מכמות הלקוחות 13%לקוחות המהווים  112הלוביסטים הקבועים העצמאיים מייצגים 
  .מכמות הלקוחות 20%לקוחות המהווים  171הלוביסטים הזמניים העצמאיים מייצגים 

חברות הלובינג
עצמאים קבועים
עצמאים זמניים

  
לקוחות אשר זוכים לייצוגם  867חברות הלובינג והלוביסטים בשכר למיניהם מדווחים על 

  .במסדרונות הכנסת וועדותיה
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  : חברות הלובינג
  

 117 –מייצגת את כמות הלקוחות הגדול ביותר ' גלעד לובינג'. חברות לובינג שונות 27 בכנסת פועלות
' קלינר אסטרטגיה'ו 49עם ' אימפקט, '56עם ' גורן עמיר, 'לקוחות 83עם ' פוליסי'אחריה באות . לקוחות

  . לקוחות 35עם 
. חברות הלובינג בכנסתמכלל הלקוחות המיוצגים על ידי  58%חמש חברות הלובינג המובילות מייצגות 

" נתונים יבשים"מיותר לציין כי אלו . מהלקוחות הנותרים 42%חברות הלובינג מסתפקות בייצוג  23יתר 
אך מצד שני הבדלים כמותיים משמעותיים בין חברות , "לקוח קטן"נספר כאן בדומה ל" לקוח גדול"וש

  .מעידים בהכרח על גודלה ועוצמתה של חברת הלובינג, הלובינג

גלעד לובינג
פוליסי 
גורן עמיר
אימפקט
קלינר
כל הייתר

  
מייצגת כמעט ' פוליסי'חברת ). 117(מכלל הלקוחות  13.5%מייצגת ' גלעד לובינג'חברת  :בהחשמנתון ל
 21שתי חברות אלה  מעסיקות, מהלקוחות כולם 23%לצורך ייצוג של ). 83(מכלל הלקוחות  10%

  .מכלל הלוביסטים בשכר כנסת 8%המהווים רק , )אחת מהן באישור זמני(לוביסטים רשומים 
  
  

מספר   שם חברת הלובינג  
  לקוחות

מספר 
  לוביסטים

        
  12  117  גלעד יחסי ממשל ולובינג  1
  *8  83  פוליסי  2
  8  56  גורן עמיר  3
  8  49  אימפקט  4
  4  35  קלינר אסטרטגיה ולובינג  5
  5  27  כהן רימון כהן  6
  2  24  לגאיה  7
  2  23  מ"בע- טל רבינא-תקשורת משולבת  8
  4  23  )פרמינגר(פרילוג   9

  7  16  מ"בע 2007מורל צור   10
  1  16  מ"קונטקטי בע  11
  3  11  ברדוגו יועצים  12
  1  11  עמית תמיר פרויקטים  13
  1  11  צחי סמייה  14
  2  10  לאורוס קונסולטינג גרופ  15
  1  10  לירן בן הרוש  16
  PUSH    9  4 –פוליטיקה ושדולה  –פוש   17
  1  8  פיגל תקשורת וקשרי ממשלאופיר ש  18
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סצובניק הפקות לובינג ומיצוב תודעה -אלוני  19
  ציבורית

7  1  

20  L.G.R  7  1  
  2  6  מ"בע) יעוץ(סדן . ר. א  21
  1  6  מ"בע רויקטים�ניהול וקידום  –סגולה לישראל   22
23  EL – 1  4  יעוץ שכיר  
  1  4  ניהול יחסי ציבור, אקשטיין  24
  1  4  ת תדמיתמערכו –משה פרידמן   25
  1  4  מ"אמין זוהר ייעוץ להצלחה בע. ר.ס  26
 רויקטים�ש חברה לייעוץ וקידום .ג.מנוף ד  27

  מ"בע
3  1  

    584  84  
דנית , רשומה גם לוביסטים בשכר זמנית' פוליסי'עם שם חברת *    

  .שלא נספרה עם כלל הלוביסטים הקבועים של החברה, אמיתי
  
  

   .הגידול הכמותי לאורך השנים
המסמך איננו  .לוביסטים בשכר 46פעלו בכנסת  2006בשנת , מ בכנסת"שפרסם הממ סמךלפי מ: 2006

   .באותה התקופההלוביסטים מציין את כמות הלקוחות אותם ייצגו 
כי נכון למועד פרסום הכתבה נרשמו , 9.7.2008- מהמציין בכתבה ) מרקר-דה(הכתב צבי זרחיה : 2008

ייצגו בשעתו  'גלעד יחסי ממשל ולובינג'. חברות וארגונים במשק 200ו לייצג לוביסטים שנשכר 64בכנסת 
  .לקוחות 46ייצגו  'גורן עמיר'ו לקוחות 61ייצגו  'מ"פוליסי בע', לקוחות 64

. לקוחות 867המייצגים , לוביסטים רשומים 238בפרויקט זה אנו מונים : 2012

0
100
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לוביסטים
לקוחות

  
  ): 2006-2012(וביסטים הגידול בכמות הל

  . לוביסטים 46רשומים בכנסת  2006-ב
  . לוביסטים 64רשומים בכנסת  2008ביולי 
  .לוביסטים 238בכנסת  רשומים 2012במאי 

   .בכמות הלוביסטים בשכר הרשומים בכנסת 517%חלה עלייה של  2006-2012בין השנים 
  

  ): 2008-2012(הגידול בכמות הלקוחות עליהם מצהירים הלוביסטים 
  . לקוחות 200-מייצגים הלוביסטים בשכר כ 2008ביולי 
   .לקוחות 867מייצגים הלוביסטים  2012במאי 

   .י לוביסטים בשכר"בכמות הלקוחות המיוצגים בכנסת ע 435%גידול של חל  2008-2012בין השנים 
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  : התפלגות ייצוג הלקוחות
מכלל  85%כלומר , 200לקוחות מתוך  171 שלוש חברות הלובינג המובילות ייצגו 2008בשנת 

לעומת  150%גידול של , לקוחות 256-מייצגות שלוש חברות הלובינג המובילות כ 2012בשנת . הלקוחות
  . 30%-ל 85%- אך חלקם היחסי בייצוג כלל הלקוחות ירד מ, 2008

עדין , )ורן עמירפוליסי וג, גלעד לובינג(מהלקוחות  85% של שלוש חברות הלובינג שחלשו על ייצוג
הדולקות חברות לובינג  24עוד מצויות לצידן אך , נמצאות בשלושת המקומות הראשונים ובהתאמה

שהתרחש בארבע ביותר זהו השינוי הסטטיסטי הדרמתי . מאות לוביסטים פרטייםל בנוסף, אחריהן
  .השנים האחרונות

 15%כלומר , בלבד לקוחות 29ייצוג הסתפקו ב 'שאר חברות הלובינג והלוביסטים הפרטיים' 2008בשנת 
 611 -כ 'שאר חברות הלובינג והלוביסטים הפרטיים'מייצגים  2012בשנת . מהלקוחות המיוצגים בכנסת

  ! בארבע שנים 2100%גידול של כלומר , לקוחות
  
  

  חברות הלובינג ורשימת הלוביסטים בשכר אותם הן מעסיקות
  

  :גלעד יחסי ממשל ולובינג
  אבנר עמית .1

 מבי צוריב .2
 גלעד אמיר .3
 דודיק קרן .4

 הרשקוביץ לירון .5
 וורייט ישי .6
 טלמור אורי .7

 לוי זהר .8
 נבו מבשרת .9

 סנדר אריאל .10
 רמתי אורי .11
 שילוני יעל .12

  
  :פוליסי

 אברמוביץ תמר .1
 ברנט פז .2

 ברעם אביבה .3
 גילהר ארז .4
 גרביץ רומן .5
 פביאן דפנה .6

 קסלר צבי .7
 סידיס עידית-שבתאי .8

 )נייםרשומה תחת לוביסטים בשכר זמ(דנית אמיתי  .9
  

  :גורן עמיר
 ביבי משה .1
 גונן נועה .2
 גורן עליזה .3
 עמיר תומר .4

 )אהרון(ד פאלוך רוני "עו .5
 פישמן ישי .6
 שובכר ליאור .7
 שקד עופרה .8
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  :אימפקט

 אמיר יער .1
 שמאי אורלי-בן .2
 וייזנברג מיכל .3

 זאגא גדעון .4
 לוי סטיבן .5
 לרנר אורית .6

 רדי בועז .7
 צרי קרני-רימר .8

  
  :קלינר אסטרטגיה ולובינג

 וןבלומברג שר .1
 כהן רחל .2

 סיילס דבורה -פרומן .3
 קלינר ניר .4

  
  :כהן רימון כהן

 גלילי עינת איילה .1
 איוניר דפנה-כהן .2

 פקר אליס .3
 רימון רוני .4
 שלום שגיב .5

  
  :לגאיה

 ד אסרף מאיר"עו .1
 הרפז איריס .2

  
  :מ"בע-טל רבינא-תקשורת משולבת

 גוטפריד גלית .1
 רבינא טל .2

  
  ):פרמינגר(פרילוג 
 מזרחי טל .1
 סבר ליטל .2

 ר דורוןפרמינג .3
 פרמינגר רות .4

  
  :מ"בע 2007מורל צור 

 ברלב מירב .1
 זינו אבירם .2

 ינאי זאב .3
 מורל מוטי .4
 נאמי אמיר .5
 קמחי אמילי .6

 רותם גל .7
  

  :מ"קונטקטי בע
 ברק קרן .1
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  :ברדוגו יועצים

 ברדוגו בהירה .1
 גולן גל .2

 חזיזה אפרת .3
  

  :עמית תמיר פרויקטים
 חמו רוני-בן .1

  
  :צחי סמייה

 סמייה צחי .1
  

  :ונסולטינג גרופלאורוס ק
 בר אברהם .1
 מגנזי אורן .2

  
  :לירן בן הרוש

 בן הרוש לירן .1
  

  :PUSH –פוליטיקה ושדולה  –פוש 
 מרון נועה .1
 סלוק סיון .2
 קראוס ענת .3
 קרביץ דנה .4

  
  :אופיר שפיגל תקשורת וקשרי ממשל

 שפיגל אופיר .1
  

  :סצובניק הפקות לובינג ומיצוב תודעה ציבורית-אלוני
 אלוני סדובניק רוני .1

  
L.G.R: 

  גליק רוני .1
  

  :מ"בע) יעוץ(סדן . ר. א
  רן אהרון-לב .1

  סדן רמי .2
  

  :מ"בע רויקטים�ניהול וקידום  –סגולה לישראל 
 מגן לאה .1

  
EL – יעוץ שכיר: 

 להב אפי .1
  

  :ניהול יחסי ציבור, אקשטיין
 אקשטיין רונית .1

  
  :מערכות תדמית –משה פרידמן 
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 פרידמן משה .1
  

  :מ"להצלחה בעאמין זוהר ייעוץ . ר.ס
  כמאל זהר .1

  
  :מ"בע ויקטיםרפש חברה לייעוץ וקידום .ג.מנוף ד

 ד כץ יוסי"עו .1
  

  
  

  :עצמאיים-רשימת לוביסטים בשכר קבועים
  

  אביזוהר יותם  1
  אהרוני סמדר  2
  אינגבר יואב  3
  אסל ענת  4
  ארן נתן  5
  בונדי רוני  6
  בר לב קובי  7
  דיין יוסף  8
  ד דקל בני"עו  9
  הומפריס מיכאל  10
  ד הר זהב רענן"עו  11
  ויסבלום גיתית  12
  זרחין אלי  13
  )נוי(טבך ניקולאי   14
  יוגב משה  15
  ת יובליפ  16
  כהן יהודה  17
  פייטלברג איזבלה  18
  פרישטיק משה טוביה- פרי  19
  ד פרל רונית"עו  20
  ד צפריר גיא"עו  21
  קבסה פיני  22
  ד קורן גדעון"עו  23
  קרבטרי מאיה  24
  שדה עוזיאל  25
  שדה רמי  26
  שהם אופיר  27
  שור ענת  28
  ד שלגי אילן"עו  29
  שליו ברוך  30
  אור מיכאל-שפירא בר  31

  
חברות  לקבועים אשר מייצגים כמות לקוחות גדולה מש- ישנם לוביסטים בשכר פרטיים :נקודה לציון

לקוחות  10 יפת יובלהלוביסט בשכר , לקוחות 12מייצג  שהם אופירהלוביסט בשכר  ,לדוגמה .לובינג
 12, היה חברת לובינג שהם אופיראם הלוביסט בשכר . לקוחות 9מייצגת  שור ענתבשכר  תוהלוביסטי

  . בטבלת החברות המייצגות הכי הרבה לקוחות בכנסת 12לקוחותיו היו ממקמים אותו במקום 
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  חברות הלובינג ורשימת לקוחותיהם 
 גלעד יחסי ממשל ולובינג

  512562059: מספר תאגיד
 
1. CBG -  -  ייצוג קבוע –תעשייה  
2. CNN -  -  ייצוג קבוע –תקשורת  
3. IEI -   -  ייצוג קבוע –אנרגיה  
4. IFTF -  -  ייצוג קבוע –מסחר  
5. IVA -   -  ייצוג קבוע –טק -היי –אגוד קרנות הון הסיכון בישראל  
6. redbull -  -  ייצוג קבוע –מסחר  
7. score -  -  ייצוג קבוע –חינוך  
8. white water -  -  קבוע ייצוג –תשתיות  
9. WJ Technologies -  -  ייצוג קבוע –טכנולוגיה  

  ייצוג קבוע –בריאות  –) א.ב.א(אגוד בתי אבות  .10
  ייצוג קבוע –בריאות  –אגוד האוסטאופטיה בישראל  .11
  ייצוג קבוע –ספורט  –אגוד הכדורסל בישראל  .12
  ייצוג קבוע –מסחר  –אגוד לשכת המסחר  .13
  ייצוג קבוע –וך חינ –אגודה להתנדבות לשירות לאומי  .14
  ייצוג קבוע –פיננסים  –איגוד הבנקים  .15
  ייצוג קבוע –פיננסים  –איגוד הבנקים הזרים  .16
  ייצוג קבוע –תחבורה  –איגוד המוסכים  .17
  ייצוג קבוע –תשתיות  –איגוד המחצבות בהתאחדות התעשיינים  .18
  ייצוג קבוע –תעשייה  –איגוד חברות הארכיב  .19
  עייצוג קבו –מים  –איגודן  .20
  ייצוג קבוע –בריאות  –איחוד הצלה  .21
  ייצוג קבוע –בריאות  –אסטרזניקה  .22
  ייצוג קבוע –תקשורת  –אקסל טלקום  .23
  ייצוג קבוע –מסחר  –ארגון הגג של המסעדות האתניות  .24
  ייצוג קבוע –בריאות  –ארגון חברות התרופות ללא מרשם באיגוד לשכות המסחר  .25
  צוג קבועיי –חקלאות  –ארגון מגדלי הדגים  .26
  ייצוג קבוע –ארגון הורים  –ארגון משפחות נרצחים ונרצחות  .27
  ייצוג קבוע –ניהול  –ארגון פרקליטי המדינה  .28
  ייצוג קבוע –חינוך  –ארגון תקוה  .29
  ייצוג קבוע –רווחה  –אתגרים  .30
  ייצוג קבוע –בטיחות  –בטרם  .31
  ייצוג קבוע –בריאות  –ביקור חולים  .32
  וג קבועייצ –בריאות  –בית בלב  .33
  ייצוג קבוע –בנקאות  –בנק דיסקונט  .34
  ייצוג קבוע –בריאות  –נזיים 'ג .35
  ייצוג קבוע –תשתיות  –דייגי מכמורת  .36
  ייצוג קבוע –בריאות  –האגודה לזכויות החולה  .37
  ייצוג קבוע –תקינה  –האגודה לסוכרת נעורים  .38
  ייצוג קבוע –איגוד עובדים  –האיגוד הארצי לקציני ים  .39
  ייצוג קבוע –תחבורה  –לתרבות הנהיגה בישראל החברה  .40
  ייצוג קבוע –חינוך  –הכל חינוך  .41
  ייצוג קבוע –בריאות  –המרכז למימוש זכויות רפואיות  .42
  ייצוג קבוע –עלייה  –הסוכנות היהודית  .43
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  ייצוג קבוע –בריאות  –הסתדרות הרופאים בישראל  .44
  צוג קבועיי –מים  –הקואליציה לקידום מים אפורים בישראל  .45
  ייצוג קבוע –תיירות  –התאחדות המלונות  .46
  ייצוג קבוע –חינוך  –לימודי אנגלית  –וול סטריט  .47
  ייצוג קבוע –פנים  –ועד הפעולה מהמושבים נווה ירק חגור ואלישמעע  .48
  ייצוג קבוע –משפטים  –א של לשכת עורכי הדין "ועד מחוז ת .49
  צוג קבועיי –עסקים /חקלאות –ועד מתיישבי גוש קטיף  .50
  ייצוג קבוע –מזון  –זוגלובק  .51
  ייצוג קבוע –בריאות  –חטיבת אחיות בריאות הציבור  .52
  ייצוג קבוע –מסחר  –חטיבת יצרני הסיגריות האיגוד לשכות המסחר  .53
  ייצוג קבוע –מסחר  –חטיבת שיווק ישיר בלשכת המסחר  .54
  ייצוג קבוע –מסחר  –יוניליוור  .55
  צוג קבועיי –חינוך  –ישיבת בני חיל  .56
  ייצוג קבוע –חינוך  –ישיבת שבי חברון  .57
  ייצוג קבוע –בנקאות ופיננסיים  –ל .א.כ .58
  ייצוג קבוע –פיננסי  –כלל פורקס  .59
  ייצוג קבוע –הוצאה לאור  –דביר , ביתן-זמורה, כנרת .60
  ייצוג קבוע –בריאות  –ט "כצ .61
  ייצוג קבוע –בריאות  –לביא  .62
  ייצוג קבוע –תמרוקים  –לוריאל  .63
  ייצוג קבוע –חינוך  –לחמן  .64
  ייצוג קבוע –ביטוח  –לשכת סוכני הביטוח  .65
  ייצוג קבוע –משפטים  –לשכת עורכי הדין  .66
  ייצוג קבוע –חברה למכוניות ומשאיות  –מאיר  .67
  ייצוג קבוע –מוניציפאלי  –מועצה אזורית מטה בינימין  .68
  ייצוג קבוע –מוניציפאלי  –מועצה אזורית מטה יהודה  .69
  ייצוג קבוע –תעשייה  –ת החלב מועצ .70
  ייצוג קבוע –מוניציפאלי  –ע "מועצת יש .71
  ייצוג קבוע –חינוך  –מטח  .72
  ייצוג קבוע –היי טק  –מטריקס  .73
  ייצוג קבוע –מים  –מי עדן  .74
  ייצוג קבוע –רשויות מקומיות  –שירותים לעיר  –מילגם  .75
  ייצוג קבוע –בריאות  –מכבי שירותי בריאות  .76
  ייצוג קבוע –תקינה  – מכון התקנים .77
  ייצוג קבוע –חינוך  –המועצה להשכלה גבוהה  –ג "מל .78
  ייצוג קבוע –מחשוב  –מ מערכות "מל .79
  ייצוג קבוע –התיישבות  –מעגן מיכאל  .80
  ייצוג קבוע –תעסוקה  –מפעילי תוכנית אורות לתעסוקה  .81
  ייצוג קבוע –חינוך  –מפעלות הציונות הדתית  .82
  ייצוג קבוע – פרסום –מקאן אריקסון  .83
  ייצוג קבוע –משפט  –מרכז רקמן  .84
  ייצוג קבוע –תיירות  –נאות קדומים  .85
  ייצוג קבוע –ניהול  –נכס  .86
  ייצוג קבוע –קמעונאות  –סופר פארם  .87
  ייצוג קבוע –בריאות  – Healthcare סיגמא .88
  ייצוג קבוע –בריאות  –עזר מציון  .89
  ייצוג קבוע –מוניציפאלי  –עיריית אילת  .90
  ייצוג קבוע –מוניציפאלי  –ריית ירושלים עי .91
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  ייצוג קבוע –מוניציפאלי  –עיריית שדרות  .92
  ייצוג קבוע –בריאות  –עמותת אתגרים  .93
  ייצוג קבוע –בריאות  –עמותת מפרקים צעירים  .94
  ייצוג קבוע –בריאות  –עמותת נאמן  .95
  ייצוג קבוע – בריאות –אלצהיימר ומחלות דומות בישראל , חולי דמנציה –עמותת עמדא  .96
  ייצוג קבוע –התיישבות  –עמותת רגבים  .97
  ייצוג קבוע –חינוך  –עמותת תושיה  .98
  ייצוג קבוע –תעשייה  –מ "ערבה טכנולוגיות בע .99

  ייצוג קבוע –אנרגיה  –ערבה פאואר  .100
  ייצוג קבוע –תקשורת  – 10ערוץ  .101
  ייצוג קבוע –תקשורת  –ערוץ הקניות  .102
  בועייצוג ק –בריאות  –פארמטופ  .103
  ייצוג קבוע –חינוך  –פורום החינוך הדתי  .104
  ייצוג קבוע –בריאות  –פייברו ישראל  .105
  ייצוג קבוע –דת  –צהר  .106
  ייצוג קבוע –מסחר  –קבוצת בריל  .107
  ייצוג קבוע –תעשייה  –קבוצת החברה לישראל  .108
  ייצוג קבוע –חינוך  –קבוצת קידום  .109
  ייצוג קבוע –ייעוץ ארגוני  –קו פרוייקט  .110
  ייצוג קבוע –היי טק  –ע קומד .111
  ייצוג קבוע –רווחה  –קיבוץ כישור  .112
  ייצוג קבוע –בריאות  –רוש פרמצבטיקה  .113
  ייצוג קבוע –חינוך  –רשת חינוך בני עקיבא  .114
  ייצוג קבוע –חינוך  –ת "רשת חינוך עמי .115
  ייצוג קבוע –מסחר  –שסטוביץ . ש .116
  ייצוג קבוע –רכב ותחבורה  –שלמה סיקסט  .117

 
  פוליסי

  511263436: מספר תאגיד
  

1. ECI -   קבוע ייצוג –טכנולוגיה  
  קבוע ייצוג –ביטוח  – assicurazioni generali s.p.a – �רויקטים� .2
3. goldman, sachs & co. -   קבוע ייצוג –השקעות  
4. Google -   קבוע ייצוג –אינטרנט  
5. H.J. Heinz company -   קבוע ייצוג –מוצרי צריכה  
6. HP -  קבוע ייצוג –וגיה טכנול  
7. RICS -  ייצוג קבוע –ן "נדל  
8. SAP -   קבוע ייצוג –טכנולוגיה  
9. Survivor Corps -   קבוע ייצוג –פינוי מוקשים  

  קבוע ייצוג –דיור מוגן  –ארגון בתי אבות  –א "אב .10
  קבוע ייצוג –בריאות  –אבוט ישראל  .11
  קבוע ייצוג –מיון והשמה  –אדם מילא  .12
  קבוע ייצוג –השכלה גבוהה  –וריון אוניברסיטת בן ג .13
  קבוע ייצוג –השכלה גבוהה  –אוניברסיטת חיפה  .14
  קבוע ייצוג –בנקאות  –איגוד הבנקים  .15
  קבוע ייצוג –ביטוח  –איגוד חברות הביטוח  .16
  קבוע ייצוג –תחבורה  –איגוד חברות הליסינג  -איגוד לשכות המסחר .17
  קבוע ייצוג –ננסים פי –איגוד תעודות סל  -איגוד לשכות המסחר .18
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  קבוע ייצוג –חינוך  –איגום  .19
  קבוע ייצוג –תחבורה  –אל על  .20
  קבוע ייצוג –תשתיות תחבורה  –אלסטום  .21
  ייצוג קבוע –תעשיה  –אסם  .22
  קבוע ייצוג –רוקחות  –ארגון הרוקחות בישראל  .23
  קבוע ייצוג –מיון והשמה  –בגישה שונה  .24
  קבוע ייצוג –תחבורה ואנרגיה  –בטר פלייס  .25
  קבוע ייצוג –שירותים לאנשים עם מוגבלויות  –עמותת אבי  –בית איזי שפירא  .26
  קבוע ייצוג –בנקאות  –בנק הפועלים  .27
  קבוע ייצוג –מסחר ושירותים  –דואר ישראל  .28
  קבוע ייצוג –תחבורה  –חברה לתחבורה ציבורית  –דן  .29
  קבוע ייצוג –סביבה  –דן וירו  .30
  קבוע ייצוג – תשתיות תחבורה –דרך ארץ  .31
  קבוע ייצוג –מחשוב וטכנולוגיה  –החברה לאוטומציה  .32
  קבוע ייצוג –השכלה גבוהה  –המכללה האקדמית להנדסה ירושלים  .33
  קבוע ייצוג –מחצבות  –) ישראל(הנסון  .34
  קבוע ייצוג –ציונות ועליה  –הסוכנות היהודית  .35
  קבוע ייצוג –זכויות בעלי חיים  –הקואליציה נגד פרוות  .36
  קבוע ייצוג –משקאות  –ענף הבירה  –התאחדות התעשיינים  .37
  קבוע ייצוג –ן "נדל –התאחדות תאגידי כח אדם זר לבניין  .38
  קבוע ייצוג –ועד עובדים  –ועד עובדי חברת החשמל  .39
  קבוע ייצוג –השכלה גבוהה  –ועד ראשי האוניברסיטאות  .40
  קבוע ייצוג –תעשיה  –חיפה כימיקלים  .41
  קבוע ייצוג –ן והשמה מיו –טופ שיא  .42
  קבוע ייצוג –תקשורת  –ישראל היום  .43
  קבוע ייצוג –תקשורת  –) 9ערוץ (ישראל פלוס  .44
  קבוע ייצוג –תשתיות  –מ "כרמלטון בע .45
  קבוע ייצוג –הצלת מזון  –לקט ישראל  .46
  קבוע ייצוג –ראייית חשבון  –לשכת רואי חשבון בישראל  .47
  קבוע ייצוג –השקעות  –מ "מבטח שמיר אחזקות בע .48
  קבוע ייצוג –בריאות  –מגן דוד אדום  .49
  קבוע ייצוג –שלטון מקומי  –מועצות אזוריות רמת נגב וערבה תיכונה  .50
  קבוע ייצוג –השכלה גבוהה  –מכון וייצמן למדע  .51
  קבוע ייצוג –השכלה גבוהה  –מכללת אחוה  .52
  קבוע ייצוג –תעשיה  –מ "מלח הארץ בע .53
  קבוע וגייצ –הגרלות  –מפעל הפיס  .54
  קבוע ייצוג –כנסים ואירועים  –מרכז הירידים והקונגרסים בישראל  .55
  קבוע ייצוג –שלטון מקומי  –מרכז השלטון המקומי  .56
  קבוע ייצוג –רפואה  –ניסן תעשיות רפואיות  .57
  קבוע ייצוג –קפה  –נספרסו ישראל  .58
  קבוע גייצו –מעונות יום  –נשות חרות ואמונה , נאות מרגלית, ו"ויצ, ת"נעמ .59
  קבוע ייצוג –תעשיה  –נשר מפעלי מלט ישראליים  .60
  קבוע ייצוג –ספרים וקמעונאות  –סטימצקי  .61
  קבוע ייצוג –תקשורת  –סלקום ישראל  .62
  קבוע ייצוג –שלטון מקומי  –עיריית חיפה  .63
  קבוע ייצוג –תמיכה ועידוד השתלת איברים  –עמותת אדי  .64
  בועק ייצוג –טקסטיל  –ערד תעשיות טקסטיל  .65
  קבוע ייצוג –תקשורת  –פורום החברות הסלולריות  .66
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  קבוע ייצוג –כח אדם  –פורום מכוני התאמה והשמה  .67
  ייצוג קבוע –אנרגיה  –פז  .68
  קבוע ייצוג –מוצרי טבק  –פילפ מוריס  .69
  קבוע ייצוג –מיון והשמה  –פילת  .70
  קבוע ייצוג –תקשורת  –פלאפון  .71
  קבוע ייצוג –פיננסים  –פסגות  .72
  קבוע ייצוג –מוצרי צריכה  –קטר אנד גמבל ישראל פרו .73
  קבוע ייצוג –תקשורת  –פרטנר  .74
  קבוע ייצוג –תעשייה  –צינורות המזרח התיכון  .75
  קבוע ייצוג –בריאות  –קופת חולים לאומית  .76
  קבוע ייצוג –מיון והשמה  –קינן שפי  .77
  ייצוג קבוע –תקשורת  –קשת  .78
  קבוע ייצוג –תעשיה  –שטראוס עלית  .79
  קבוע ייצוג –תעשיה  –שמן תעשיות  .80
  קבוע ייצוג –מזון  –שמן תעשיות  .81
  קבוע ייצוג –מיון והשמה  –תיל אינטרשיונל  .82
  ייצוג קבוע –תעשיה  –תנובה  .83

  
  גורן עמיר

  51312520: מספר תאגיד
  

1. BMS -   קבוע ייצוג –פרמצבטיקה  
  קבוע ייצוג –עמותה  –אחת מתשע  .2
  אנרגיה סולארית  –תחדשת בישראל איגוד חברות אנרגיה מ .3
  קבוע ייצוג –פיננסים  –איגוד חברי הבורסה שאינם בנקים  .4
  קבוע ייצוג –רכב  –איגוד יבואני הרכב  .5
  רשתות השיווק –תעשייה  –רשתות השיווק  –איגוד לשכות המסחר  .6
  קבוע ייצוג –פיננסים  –איגוד מנהלי קרנות להשקעות בנאמנות  .7
  תעשייה –חשמל ותשתית בהתאחדות התעשיינים , תאיגוד תעשיית מתכ .8
  קבוע ייצוג –תעופה  –על -אל .9

  ייצוג קבוע –חינוך  –אלוט  .10
  קבוע ייצוג –מדי מים  –ארד טכנולוגיות מים  .11
  קבוע ייצוג –בנקאות  –בנק מזרחי טפחות  .12
  קבוע ייצוג –פיננסים ושוק ההון  –ברק קפיטל  .13
  קבוע ייצוג –אנרגיה  –בתי זיקוק לנפט  .14
  קבוע ייצוג –מסחרי  –רדסון 'יימס ריצ'ג .15
  ייצוג קבוע –גמלאות  –גמלאי מערכת הביטחון  .16
  קבוע ייצוג –תעשיית טבק  –דובק  .17
  קבוע ייצוג –רכב  –דוד לובינסקי  .18
  קבוע ייצוג –מסחר  –דיפלומט מפיצים  .19
  קבוע ייצוג –תשתיות  –דלק תשתיות  .20
יצרנית  – (IBBL ,מחלבות טרה, נביעות, קוקה קולה( החברה המרכזית לייצור משקאות קלים .21

  ייצוג קבוע –משקאות 
  קבוע ייצוג –תשתיות  –החברה להגנות ים המלח  .22
  קבוע ייצוג –חברה כלכלית  –החברה לפיתוח קיסריה  .23
  קבוע ייצוג –הגרלות בספורט  –המועצה להסדר ההימורים בספורט  .24
  קבוע ייצוג –תקשורת  – הארץ וגלובס, העיתונים ידיעות אחרונות .25
  קבוע ייצוג –מדיה  –הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות  .26
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  קבוע ייצוג –פיננסים  –ויזה אירופה  .27
  קבוע ייצוג –תעשיית שמן  –זיתא  .28
  קבוע ייצוג –אנרגיה  –חברת דלק  .29
  קבוע ייצוג –תקשורת  –חברת הכבלים הוט  .30
  קבוע ייצוג –תחבורה  –חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים  .31
  קבוע ייצוג –תקשורת  –טמרס טלקום  .32
  קבוע ייצוג –תעשייה  –כלל תעשיות והשקעות  .33
  ייצוג קבוע –רכב  –לובינסקי  .34
   תוספי מזון, מוצרים לתינוקות, מזון אורגני –תעשייה  –מוצרי מעברות  .35
  קבוע ייצוג –תקשורת  –מירס  .36
  קבוע ייצוג –חינוך  –מכון שלום הרטמן  .37
  קבוע ייצוג –תעשייה  –ם אגן תעשיות מכתשי .38
  קבוע ייצוג –תחום מסחרי  –ממן  .39
  ייצוג קבוע –תקשורת  –מסר  .40
  קבוע ייצוג –מים  –מקורות חברת המים הלאומית  .41
  קבוע ייצוג –פרמצבטיקה  –מרק סרונו ישראל  .42
  קבוע ייצוג –תחבורה  –ע .ת.נ .43
  יצרן חשמל פרטי, מחזור נייר –אמניר  -תעשייה –נייר חדרה  .44
  קבוע ייצוג –תעשייה  –נשר מפעלי מלט ישראליים  .45
  קבוע ייצוג –תחום אנרגיה  –סונול  .46
  קבוע ייצוג –שלטון מקומי  –מרכז השלטון המקומי , 15 -פורום ה .47
  קבוע ייצוג –שרותי קבורה  –פורום חברות קדישא בישראל  .48
  קבוע ייצוג – תעשייה בטחונית –מ "פורום יצרני הרק .49
  קבוע ייצוג –פרמצבטיקה  –פייזר ישראל  .50
  ייצוג קבוע – מים וחינוך, אדמה, קרקע, תשתיות, הגנת הסביבה –קרן קיימת לישראל  .51
  קבוע ייצוג –שרותי רפואה  –שחל טלרפואה  .52
  קבוע ייצוג –איכות הסביבה  –שיכון ובינוי סביבה  .53
  בועק ייצוג –בריאות  –שירותי בריאות כללית  .54
  ייצוג קבוע –מחזור מיכלי משקה  –ה "תאגיד אל .55
  ייצוג קבוע –איכות הסביבה  –תאגיד ויאוליה  .56

  
  אימפקט

  513252882: תאגיד מספר
  

1. renewed water minerals -   קבוע ייצוג –מים  
2. Sun Power Corp –  קבוע ייצוג –אנרגיה סולארית  
  קבוע ייצוג –בישראל  חברות ציבוריות –איגוד החברות הציבוריות  .3
  קבוע ייצוג –תעשייה  –איגוד התעשייה הקיבוצית  .4
  קבוע ייצוג –שוק ההון  –איגוד זירות מסחר בשוק ההון בלשכת המסחר  .5
  קבוע ייצוג –אנרגיה  –איגוד חברות הדלק  .6
  קבוע ייצוג –רכב  –איגוד יבואני הרכב הדו גלגלי  .7
  קבוע ייצוג –אנרגיה  –אמישראגז  .8
  קבוע ייצוג –בריאות  –מ "א מרכזים רפואיים בעאסות .9

  קבוע ייצוג –רווחה  –ם ישראל "אקי .10
  פעמי_חד ייצוג –ארגון מקצועי  –ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים  .11
  קבוע ייצוג –תקשורת  –מ "החברה הישראלית לתקשורת בע –בזק  .12
  קבוע ייצוג –בנקאות  –בנק לאומי  .13
  קבוע ייצוג –רווחה  –בקול  .14
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  קבוע ייצוג –סביבה  –החברה להגנת הטבע  .15
  קבוע ייצוג –תעופה  –המטה להקמת שדה תעופה בנבטים  .16
  קבוע ייצוג –רווחה  –העמותה לקידום הפנימיות  .17
  קבוע ייצוג –תיירות  –התאחדות בתי המלון בים המלח  .18
  קבוע ייצוג –חופש המידע  –התנועה לחופש המידע  .19
  קבוע ייצוג –מים  תשתיות –חברת אורקה  .20
  פעמי_חד ייצוג –תעשייה  –מ "חברת פולישק תעשיות פלסטיק בע .21
  קבוע ייצוג –רווחה  –המועצה לילדי פנימיות  –ילדים בסיכוי  .22
  קבוע ייצוג –אשראי  –לאומי קארד  .23
  קבוע ייצוג –ן "נדל –מהדרין  .24
  קבוע ייצוג –מועצה אזורית  –מועצה אזורית רמת נגב  .25
  קבוע ייצוג –שלטון מקומי  –ית כפר שמריהו מועצה מקומ .26
  ייצוג קבוע –טכנולוגיה ומים  –מ "מינרלים מתחדשים למים בע .27
  קבוע ייצוג –מיחשוב  –מיקרוסופט ישראל  .28
  ל "ייצוג בעניין אלמנות צה –' רכבי ושות, ציפורי, ד"משרד עו .29
  קבוע ייצוג –נגישות  –נגישות ישראל  .30
  קבוע ייצוג –ה אנרגי –נתיבי גז לישראל  .31
  קבוע ייצוג –תחבורה  –סיטיפס  .32
  קבוע ייצוג –רווחה  –עמותה לנוער במצבי סיכון  -ם"על .33
  קבוע ייצוג –התיישבות  –עמותת אילים  .34
  קבוע ייצוג –רווחה  –) ן"לח(עמותת תפארת בנים אפרת  .35
  קבוע ייצוג –מועצה אזורית  –עמק המעיינות  .36
  ייצוג קבוע –תקשורת  –ערוץ הכנסת הישראלי  .37
  קבוע ייצוג –תרבות  –פורום אודיו ויזואלי  .38
  פעמי_חד ייצוג –תחבורה  –פורום התחבורה הציבורית  .39
  קבוע ייצוג –תרבות  –פורום מוסדות התרבות בירושלים  .40
  קבוע ייצוג –תרבות  –פורום מנהלי מוסדות התרבות  .41
  פעמי_חד ייצוג –מים  –לי תאגידי מים וביוב "פורום מנכ .42
  קבוע ייצוג –ח "זכויות בע –צער בעלי חיים  .43
  פעמי_חד ייצוג –פעילות פנאי , תיירות –ריף הדולפינים  –קבוצת הריף  .44
  קבוע ייצוג –קולנוע  –קרן הקולנוע הישראלי  .45
  קבוע ייצוג –תרבות וחברה  –לאומנויות ' קרן יהושע רבינוביץ .46
  קבוע ייצוג –התיישבות  –קרן מיראז  .47
  קבוע ייצוג –זל ומוצרי פלדה בר –כהן . ש .48
  ייצוג קבוע –תקשורת  –שידורי רשת  .49

  
  קלינר אסטרטגיה ולובינג

  51257512: תאגיד מספר
  

1. Sanofi -   ייצוג קבוע –חברת תרופות  
2. NADA -   קבוע ייצוג –י דיקור סיני "ארגון לתמיכה בגמילה ע  
3. U.M.I -    פעמי_חד ייצוג –תחבורה  
  קבוע ייצוג –ורה ותשתיות תחב –וי -אורורה .4
  תעשיה  –התאחדות התעשיינים  –איגוד הגומי והפלסטיקה  .5
  קבוע ייצוג –רווחה ועבודה  –איגוד העובדים האפריקאים בישראל  .6
  קבוע ייצוג –מורי דרך  –איגוד מורי הדרך  .7
  קבוע ייצוג –ל "ארגון אלמנות ויתומי צה –ל "ארגון אלמנות ויתומי צה .8
  קבוע ייצוג –ועדי עובדים  –ש "תע ארגון עובדי .9
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  קבוע ייצוג –בריאות  –האגודה לסוכרת נעורים  .10
  קבוע ייצוג –צרכנות  –המועצה הישראלית לצרכנות  .11
  קבוע ייצוג –שימור  –המועצה לשימור מבנים ואתרים  .12
  קבוע ייצוג –ביטוח לאומי  –הקרן לילדים בסיכון  .13
  קבוע וגייצ –חינוך  –התאחדות הצופים בישראל  .14
  פעמי_חד ייצוג –תעשיה  –ועד עובדי חיפה כימיקלים  .15
  קבוע ייצוג –ועדי עובדים  –ועד עובדי כרמל אולפנים  .16
  קבוע ייצוג –בריאות  –מ "חברת אינובמד בע .17
  קבוע ייצוג –תחבורה  –חברת המזרח  .18
  קבוע ייצוג –בריאות  –חברת סנופי אוונטיס  .19
  קבוע יצוגי –בריאות  –מ "חברת קריובנק בע .20
  קבוע ייצוג –כותבי שירים  –יוצרים  .21
  קבוע ייצוג –חינוך  –מדרשת שדרות  .22
  ייצוג קבוע –ארגון סביבה  –מועצה לשימור אתרים  .23
  קבוע ייצוג –הזמר העברי  –מועצת הזמר העברי  .24
  קבוע ייצוג –מילובן  –מילובן  .25
  קבוע ייצוג –חברה לפיתוח חומרי ניקוי ירוקים  –מקס גרין  .26
  קבוע ייצוג –בריאות  –דור הביניים  –מקצועות הבריאות  .27
  קבוע ייצוג –תרבות  –מקום בו יוצרים אומנים צעירים  –ן "מתא .28
  קבוע ייצוג –תעסוקה ובריאות  –נפגעי חוק מקצועות הבריאות  .29
  קבוע ייצוג –בריאות  –סטודנטים לתזונה  .30
  קבוע ייצוג –זכויות אדם  –ד תומר ורשה "עו .31
  פעמי_חד ייצוג –בריאות  –עילא  עמותת .32
  קבוע ייצוג –בריאות ורווחה  –עזרה ראשונה נפשית  –ן "ער .33
  קבוע ייצוג –קידום שירות אזרחי  –פורום לשוויון בנטל  .34
  ייצוג קבוע –שוק ההון  – רויקטים�פורום מנהלי הסדרים  .35

 
  כהן –רימון  –כהן 

  513913798 :תאגיד מספר
  

1. yes -    ייצוג קבוע –תקשורת  
  ייצוג קבוע –חקלאות  –ע ביואקולגיה .א .2
  ייצוג קבוע –תקשורת  –איגוד האינטרנט הישראלי  .3
  ייצוג קבוע –פיננסיים  –איגוד קופות הגמל  .4
  ייצוג קבוע –פיננסיים  –איגוד תעודות הסל  .5
  ייצוג קבוע –בריאות  –איגודי הרפואה המשלימה  .6
  ג קבועייצו –הפצה ודיור  –דיירקט ליין  .7
  ייצוג קבוע –תקשורת  –דפי זהב  .8
  ייצוג קבוע –ספורט  –הוועד האולימפי  .9

  ייצוג קבוע –חינוך  –הנוער הציוני  .10
  ייצוג קבוע –סופרים  –לים "התאחדות הוצאות המו .11
  ייצוג קבוע –בנייה  –התאחדות הקבלנים והבונים  .12
  ייצוג קבוע –השכלה גבוהה  –התאחדות הסטודנטים  .13
  ייצוג קבוע –טכנולוגיה  –ווקס חברת אי .14
  ייצוג קבוע –פיננסיים  –חברת ישראכרט  .15
  ייצוג קבוע –הפצה ודיוור  –חברת עלונים  .16
  ייצוג קבוע –תקשורת  –יפעת מידע תקשורתי  .17
  ייצוג קבוע –חינוך  –כפרי הנוער בישראל  .18
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  ייצוג קבוע –חינוך  –מכון שכטר למדעי היהדות  .19
  ייצוג קבוע –גז טבעי  –תשתיות אנרגיה  –מרחב  .20
  ייצוג קבוע –ספורט  –מרכזי ספורט  .21
  ייצוג קבוע –טכנולוגיות מים  –נטפים  .22
  פעמי_ייצוג חד –טכנולוגיה  –ניסקו  .23
  פעמי_ייצוג חד –פיננסי  –קרן פנסיה ותיקה  –עתודות  .24
  ייצוג קבוע –פיננסיים  – cfo -פורום ה .25
  צוג קבועיי –חברה  –לאומי -פורום השירות האזרחי .26
  ייצוג קבוע –רים "מלכ –מנהיגות אזרחית  –שיתופים  .27

  
  לגאיה

  513506345 :תאגיד מספר
  

  קבוע ייצוג –יחסי עבודה  –אגודת פקחי הטיסה  .1
  קבוע ייצוג –רווחה  –איגוד העובדים הסוציאליים  .2
  פעמי_חד ייצוג –יחסי עבודה  –מ "אקרשטיין תעשיות בע .3
  בנקאות  –הוועד הארצי  –ים ארגון עובדי בנק הפועל .4
  בנקאות  –הוועד הארצי המשותף  –ארגון עובדי בנק לאומי  .5
  בנקאות  –מ "י בע"ארגון עובדי הבנק הבינלאומי ובנק פאג .6
  קבוע ייצוג –יחסי עבודה  –ל "ארגון עובדי צה .7
  בנקאות  –וועד מנהלים ומורשי חתימה  –בנק אגוד  .8
  קבוע ייצוג –והה השכלה גב –האוניברסיטה הפתוחה  .9

  יחסי עבודה  –הוועד הכללי ברשות שדות התעופה  .10
  ייצוג קבוע –יחסי עבודה  –הסתדרות העובדים הלאומית  .11
  יחסי עבודה  –נציגות העובדים  –הרשות לשיקום האסיר  .12
  קבוע ייצוג –יחסי עבודה וגמל  –וועד גמלאי חברת החשמל  .13
  קבוע ייצוג –יחסי עבודה  –וועד עובדי בנק דיסקונט  .14
  קבוע ייצוג –יחסי עבודה  –וועד עובדי בנק הבינלאומי  .15
  קבוע ייצוג –בנקאות  –וועד עובדי בנק מסד  .16
  קבוע ייצוג –יחסי עבודה  –וועד עובדי רשות הדואר  .17
  קבוע ייצוג –בנקאות  –ועד עובדי בנק אוצר החייל  .18
  קבוע ייצוג –תרבות  –ועד עובדי התאטרון הלאומי הבימה  .19
  קבוע ייצוג –תקשורת  –ועד עובדי ענף הכתוביות  .20
  קבוע ייצוג –בריאות  –ר "יעוץ והדרכה לאלרגיות מזון ע –ל "יה .21
  קבוע ייצוג –יחסי עבודה  –מטה המאבק מורי האולפנים  .22
  פעמי_חד ייצוג –תעופה  –על -נציגות עובדי אל .23
  יונה  -ועדת ספיבק –צוותי המומחים למען צדק חברתי  .24

  
  מ"בע- טל רבינא- שורת משולבתתק

   511402463 :תאגיד מספר
  

  אירגונים קהילתיים –איגוד הקהילות היהודיות ברוסיה ובחבר העמים  .1
  קבוע ייצוג –מזון  –ברגר קינג  .2
  קבוע ייצוג –אנרגיה  –נרל מהנדסים 'ג .3
  ניהול הסדרים פינסיונים –דוידוף ניהול הסדרים פנסיונים  .4
  - שלטון מקומי –ו בסמה להסדרת היישובים הבדואים בנגב המועצה האזורית אב .5
  קבוע ייצוג –מזון  –המועצה לענף החלב בישראל  .6
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  אירגונים קהילתיים –הקונגרס העולמי של יהודי בוכרה  .7
  קבוע ייצוג –חינוך  –זמן מסע  .8
  קבוע ייצוג –עורכי פטנטים  –לוצאטו את לוצאטו  .9

  ארגון פרופסיונלי – לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל .10
  מסחר בינלאומי –רוסיה  –לשכת המסחר בישראל  .11
  מסחר בינלאומי –אוקראינה  –לשכת המסחר ישראל  .12
  קבוע ייצוג – רויקטים�ניהול הסדרים  –מבטח סימון  .13
  ביטוח ופיננסים –מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים  .14
  תיירות –קראון פלזה , הולידיי אין, מלונות אפריקה ישראל .15
  קבוע ייצוג –ניהול קרנות פנסיה ותגמולים  –מקפת החדשה  .16
  קבוע ייצוג –ועדי עובדים  –עובדי המוסד לביטוח לאומי  .17
  קבוע ייצוג –רפואה  –ח פרטי לרפואת עיניים "בי –עין טל  .18
  קבוע ייצוג –ן בינלאומי "נדל –קבוצת רשי  .19
  קבוע ייצוג –בריאות  –קופת חולים מאוחדת  .20
  קבוע ייצוג –חינוך  –אור אבנר וחנה  רשת החינוך .21
  קבוע ייצוג –אבטחה  –שלג לבן  .22
  פרסום –שידורי פרסומת מאוחדים בקול ישראל  –מ "שפ .23

  
  

  )פרמינגר(פרילוג 
  513280842: תאגיד מספר

  
1. IDE    קבוע ייצוג –טכנולוגיות אנרגיה  –טכנולוגיות  
2. MSD -    ייצוג קבוע –תרופות  
3. NOVONORDISK -    קבוע ייצוג –תרופות  
  קבוע ייצוג –מסעדנות  –איגוד המסעדות בישראל  .4
  קבוע ייצוג –היי טק  –איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה  .5
  קבוע ייצוג –הדברה ביולוגית  –ביופיד  .6
  קבוע ייצוג –עמותה  –המרכז הישראלי לכלבי נחייה לעיוורים  .7
  קבוע ייצוג –ות צבאי שיר –מילואים  –הפורום לשיוויון בנטל  .8
  קבוע ייצוג –תעשייה  –אגף כלכלה  –התאחדות התעשיינים  .9

  תעשיה –וכל החברות בקבוצה ) ל"כי(כימיקלים לישראל  .10
  קבוע ייצוג –שוק ההון  –לידר שוקי הון  .11
  משפטים –מחוז חיפה , מחוז דרום, מחוז ירושלים –לשכת עורכי הדין  .12
  קבוע וגייצ –השכלה גבוהה  –מכון מגיד  .13
  קבוע ייצוג –תעשיה  –מפעלי ים המלח  .14
  ייצוג משפטי בשיתוף הקריה האקדמית אונו –מרכז נגה  .15
  קבוע ייצוג –תרופות  –נאופארם  .16
  קבוע ייצוג –אנרגיות מתחדשות  –מ "סולאר מילניום ישראל בע .17
  קבוע ייצוג –דיור מוגן  –עמותת דיירי הדיור המוגן  .18
  קבוע ייצוג –החיים  מדעי –פורום מדעי החיים  .19
  קבוע ייצוג –מדעי החיים  –פלוריסטם  .20
  קבוע ייצוג –קידום המדע והאמנות  –קרן וולף  .21
  קבוע ייצוג –תעשיה  –רותם אמפרט  .22
  ייצוג קבוע –אנרגיה ותשתיות  –רציו  .23
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  מ"בע 2007מורל צור 
  514007855 :תאגיד מספר

  
  קבוע ייצוג –חינוך  –ארגון המורים  .1
  קבוע ייצוג –ועדי עובדים  –ד חברת החשמל וע .2
  קבוע ייצוג –ועדי עובדים  –ועד חברת נמלי ישראל  .3
  קבוע ייצוג –ועדי עובדים  –ש "ועד עובדי תע .4
  קבוע ייצוג –רווחה  –ס .ה.מ .5
  ייצוג קבוע –תקציבים /בריאות –עיריית יהוד  .6
  ייצוג קבוע –בטיחות בדרכים  –איווקס מערכות  .7
  ייצוג קבוע –ווחה ר –ט "אלו .8
  ייצוג קבוע –ן "נדל –אנגלו סכסון  .9

  ייצוג קבוע –בריאות  –התסדרות רופאי השיניים  .10
  ייצוג קבוע –איכות הסביבה  –ויאולה  .11
  ייצוג קבוע –ועדי עובדים  –ועד עובדי חיפה כימיקלים  .12
  ייצוג קבוע –מוניציפאלי  –עיריית אילת  .13
  ייצוג קבוע –בריאות הנפש  –ן "ער .14
  ייצוג קבוע –תחבורה  –קונקס  .15
  ייצוג קבוע –סלולרי  –פרטנר -'אורנג .16

  
  מ"קונטקטי בע

  513509190 :תאגיד מספר
  

  קבוע ייצוג –תחבורה  –על -אל .1
  קבוע ייצוג –חקלאות  –ארגון מגדלי הפרחים  .2
  ייצוג קבוע –תעשיה  –דובק  .3
  קבוע ייצוג –איכות הסביבה  –המועצה לישראל יפה  .4
  קבוע ייצוג –בריאות  –דרות רפואת השיניים הסת .5
  קבוע ייצוג –תרבות  –הפדרציה לתקליטים  .6
  קבוע ייצוג –חקלאות  –התאחדות החקלאים בישראל  .7
  קבוע ייצוג –ועדי עובדים  –ועד עובדי מקורות  .8
  קבוע ייצוג –תחבורה  –חברת בומברדיה  .9

  יאותבר –האיגוד הישראלי לטיפול ביצירה והבעה  –ת .ה.י .10
  קבוע ייצוג –חקלאות  –מועצת הלול  .11
  קבוע ייצוג –תחבורה  –נתיבי תחבורה עירוניים  .12
  קבוע ייצוג –תקשורת  –עיתון מעריב  .13
  קבוע ייצוג –ערוץ טלוויזיה  –מ "ערוץ הספורט בע .14
  קבוע ייצוג –שלטון מקומי  –הערים העצמאיות  15פורום  .15
  ייצוג קבוע –שורת תק –פורום היוצרים בקולנוע ובטלוויזיה  .16

  
  ברדוגו יועצים

  513280024 :תאגיד מספר
  

  קבוע ייצוג –רפואת השן  –איגוד השינניות  .1
  ייצוג קבוע – מדיה –לים למוסיקה בישראל "אגודת קומפוזיטורים מחברים ומו –ם "אקו .2
  קבוע ייצוג –תקשורת  –גולן טלקום  .3
  קבוע צוגיי –בנקאות ואשראי  –מ "גמא ניהול וסליקה בע .4
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  קבוע ייצוג –מדע ומחקר  –האקדמיה הישראלית למדעים  .5
  קבוע ייצוג –ספורט  –התאחדות הכדורגל  .6
  קבוע ייצוג –תעשיה  –התאחדות המלאכה והתעשייה  .7
  קבוע ייצוג –קהילה  –ים "חברת המתנס .8
  קבוע ייצוג –תקשורת  –טלעד  .9

  ממשל ודמוקרטיה –ישראלים להצלת הדמוקרטיה  .10
  חינוך  –פורום ראשי המכללות האקדמיות לחינוך  –א "רמ .11

  
  עמית תמיר פרויקטים

  51259923 :תאגיד מספר
  

  פעמי_חד ייצוג –הנדסה ובנין  –מ "כהן בע.ד.א .1
  קבוע ייצוג –איכות הסביבה  –מ "ביוסויל בע .2
  טיפול בחומרים מסוכנים –מ "החברה לשירותי איכות הסביבה בע .3
  יצור קומפוסט –מ "שיתופית חקלאית בע אגודה –חיון אקולוגיה  .4
  יעוץ ותקשורת –מ "נאור תקשורת בע .5
  קבוע ייצוג –איכות הסביבה  –נגב אקולוגיה  .6
  קבוע ייצוג –ייצור מוצרי פלסטיק  –מ "פלסטופק בע .7
  יצור ושיווק כימיקלים –מ "קליר כימיקלים ושיווק בע .8
  פעמי_חד ייצוג –דלקים  –מ "א חברת קו צינור אילת אשקלון בע"קצא .9

  פעמי_חד ייצוג –יזמות  –מ "רון פארם בע .10
  ייצוג קבוע –איסוף ומחזור  –שרותים אקולוגיים  .11

  
  צחי סמייה
   :תאגיד מספר

  
  קבוע ייצוג –בריאות  –אבוט  .1
  קבוע ייצוג –ילדים  –איגוד מטפלות המשפחתונים  .2
  קבוע ייצוג –מחקר וייעוץ כלכלי  –אנטרופי  .3
  קבוע ייצוג –טלוויזיה וזכויות יוצרים  –סרטים דבש הפקות  .4
  קבוע ייצוג –בריאות  –העמותה לקידום זכויות חולי הכליות  .5
  ן "נדל –תכנון ובניה  –לשכת שמאי מקרקעין בישראל  .6
  - חקיקה –האיגוד הישראלי לטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים  –ב .ח.ר.מ .7
  קבוע ייצוג –בריאות ורווחה  –עמותת נצר  .8
  קבוע ייצוג –התייעלות אנרגטית  –פאור סיינס  .9

  בריאות –ס בבריאות הנפש "פורום הפסיכולוגים והעו .10
  ייצוג קבוע –בריאות  –שאיפה לחיים  .11

  
  לאורוס קונסולטינג גרופ

  514159144 :תאגיד מספר
  

  קבוע ייצוג –יצוא -יבוא –ונסון 'אס סי ג .1
  קבוע וגייצ –יחסי ישראל והתפוצות  –יי סטריט 'ג .2
  קבוע ייצוג –השמה למגזר הציבורי  –וב 'גוב ג .3
  ביטוח פינסיוני –העמותה להגנת זכויות עמיתי קרנות הפנסיה  .4
  חינוך ורווחה –העמותה לקידום מעמד החייל הדרוזי  .5
  קבוע ייצוג –חינוך לפיוס  –פורום המשפחות  –חוג ההורים  .6
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  ייםיחסי מסחר בינלאומ –קוריאה -לשכת המסחר ישראל .7
  קבוע ייצוג –תחבורה  –קאב  -סקיי .8
  קבוע ייצוג –הנצחת ראשי ממשלה  –עמותת יד לוי אשכול  .9

  ייצוג קבוע –התיישבות  –קהילת העבריים מדימונה  .10
  

   לירן בן הרוש
   :תאגיד מספר

  
  קבוע ייצוג –זכויות בעלי חיים  –אנונימוס  .1
  קבוע יצוגי –חינוך  –ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל  .2
  ייצוג קבוע –רווחה  –בקול  .3
  קבוע ייצוג –בריאות  –האגודה הישראלית לכירופרקטיקה  .4
  ייצוג קבוע – טק-היי –) ר"ע(עמותה ישראלית לתוכנה חופשית ולקוד מקור פתוח  –המקור  .5
  קבוע ייצוג –חקיקה  –הפורום המשפטי למען ארץ ישראל  .6
  קבוע ייצוג –חקיקה  –חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי  .7
  קבוע ייצוג –תחבורה  –מועצת המובילים והמסיעים בישראל  .8
  קבוע ייצוג –צרכנות  –פורום בעלי מכולות ומינימרקטים  .9

  ייצוג קבוע –בריאות  –קריוסל ישראל  .10
 

    PUSH –פוליטיקה ושדולה  –פוש 
  052642551 :תאגיד מספר

  
  שוק ההון  –ון חטיבת שוק הה –איגוד לשכות המסחר  .1
  קבוע ייצוג –מיחדוש ציוד רפואי  –מ "אסנט מדיקל ישראל בע .2
  גנים בוטניים  –הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים  .3
  קבוע ייצוג –קידום החינוך בישראל  –הכל חינוך  .4
  קבוע ייצוג –הסדרת מקצועות פרא רפואיים  –העמותה לקידום הפיזיוטרפיה הישראל  .5
  הסדרת מקצועות פרא רפואיים –בעיסוק העמותה לריפוי  .6
  קבוע ייצוג –מכון לחשיבה אסטרטגית המתרכז במדיניות ציבורית  –מכון ראות  .7
  ייצוג קבוע – המאבק בתאונות הדרכים ושיפור תרבות הנהיגה בישראל –עמותת אור ירוק  .8
  ייצוג קבוע –ם רפואיי הסדרת מקצועות פרא –) מכללת לסלי(פרויקט ישראל של מכון האומנויות  .9

 
  אופיר שפיגל תקשורת וקשרי ממשל

  514349117 :תאגיד מספר
  

  קבוע ייצוג –מים  –ארגון עובדי המים  .1
  יחסי ציבור ודוברות –הספרייה לעיוורים וכבדי ראיה  .2
  קבוע ייצוג –ווטרינריה  –הסתדרות הרופאים הווטרינרים  .3
  קבוע ייצוג –ים ניסויים בבעלי חי –הפורום הבין אוניברסיטאי  .4
  גזים תעשייתיים ובטיחות  –התאחדות התעשיינים  .5
  גזים תעשייתיים –מ "המרכז להפרדת אויר בע –מקסימה  .6
  קבוע ייצוג –תקשורת  –פורום הוועדים בטלוויזיה החינוכית  .7
  ייצוג קבוע –חברה  –תנועת עמי  .8

  
  סצובניק הפקות לובינג ומיצוב תודעה ציבורית- אלוני

  557781879 :מספרתאגיד 
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  קבוע ייצוג –זכויות נשים  –החברה הכלכלית לנשים  –ארטמיס  .1
  מיגור סחר בבני אדם –המטה למאבק בסחר בנשים  .2
  חינוך –המטה למיגור איבחון יתר של ילדים במערכת החינוך  .3
  נוער וחיילים, זכויות ילדים –המרכז המשפטי לילדים  .4
  קבוע ייצוג –מידע נגישות נשים ל –זכות האישה לדעת  .5
  ארגון האחים והאחיות הישראלי –" לנצח אתי"עמותת  .6
  אקטיביות לילדים- פורום צימצום שימוש בתרופות פסיכו .7

  
  L.G.R רוני גליק 

   :תאגיד מספר
  

  ייצוג קבוע –שיווק ופרסום  –מ "אביב שיווק בע .1
  ייצוג קבוע –פה חי' מתן שירות לסטודנטים באונ –חיפה ' אונ –אגודת הסטודנטים  .2
  ייצוג קבוע –ייצוג סטודנטים  –אגודת הסטודנטים עמק יזראל  .3
  ייצוג קבוע –ארגון נכים  –ה "אהב .4
  ייצוג קבוע –חברה כלכלית  –אשכול גליל מערבי  .5
  קידום צעירים בצפון  –עמותת קידום צעירים בצפון  .6
  ייצוג קבוע –החזקות והשקעות  –מ "שמיר מרקוביץ בע .7

  
  מ"בע) יעוץ(סדן  .ר. א

   511916918 :תאגיד מספר
  

  פעמי_ייצוג חד –ועדי עובדים  –ועד עובדים  –בנק ירושלים  .1
  ייצוג קבוע –סיוע ליתומים עקב פעולות איבה  –הועד למען יתומים משני הורים מפעולות איבה  .2
  ייצוג קבוע –רפואה  –רשת מרכזיים לרפואה דחופה  –טרם  .3
  ייצוג קבוע –ל ולוחמים "סיוע לנכי צה –ל ולוחמים "כי צהעמותת נ –מצדיעים  .4
  פעמי_ייצוג חד –רפואה  –מכון הלב  –צ "מרכז רפואי שע .5
  ייצוג קבוע –לובינג  –ל "עמותת מצדיעים לנכי צה .6

  
  מ"בע רויקטים�ניהול וקידום  –סגולה לישראל 

  513505594 :תאגיד מספר
  

  יבוריות בישראל חברות צ –איגוד החברות הציבוריות  .1
  קבוע ייצוג –תשתיות  –דלק קידוחים  .2
  קבוע ייצוג –חינוך  –הקריה האקדמית קרית אונו  .3
  קבוע ייצוג –שלטון מקומי  –מועצה אזורית תמר  .4
  קבוע ייצוג –שלטון מקומי  –משק וכלכלה  .5
  ייצוג קבוע –תשתיות  –ן "תש .6

  
EL – יעוץ שכיר  

  512065194 :תאגיד מספר
  

  קבוע ייצוג –שדלנות ושיווק אסטרטגי   candles יקטרו� .1
  קבוע ייצוג –שדלנות ושיווק אסטרטגי  –אגודת האקדמים  .2
  קבוע ייצוג –שדלנות ושיווק אסטרטגי  –חברת מוקד אמון  .3
  קבוע ייצוג –שדלנות ושיווק אסטרטגי  –מוזיאון המלך דוד  .4
  צוג קבועיי –שדלנות ושיווק אסטרטגי  –מוזיאון מכון המקדש  .5
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  ניהול יחסי ציבור, אקשטיין

  56100506 :תאגיד מספר
  

  רפורמה ברשות השידור  –אגודת העיתונאים ירושלים  .1
  קבוע ייצוג –סיעוד  –איגוד בתי אבות ודיור מוגן  .2
  קבוע ייצוג –חקיקה  –איגוד לשכות המסחר  .3
  פעמי_ייצוג חד –יעוץ תקשורת  –תעשייה צבאית  .4

  
  מערכות תדמית –משה פרידמן 

  059039867 :תאגיד מספר
  

 –נושאי בית החולים  דוברות ויחצנות במכלול, יעוץ תקשורת –" מעייני הישועה"המרכז הרפואי  .1
  ייצוג קבוע

 –אירופה וישראל  יחצנות ואסטרטגיה בכל נושאי יהדות, יעוץ תקשורת –ועידת רבני אירופה  .2
  שחיטה כשרה, אנטישמיות

ייצוג  –הכשרות  יעוץ תקשורת ואסטרטגיה במכלול נושאי –מפעלים איזוריים  –מ "עוף טוב בע .3
  קבוע

  ייצוג קבוע – יעוץ תקשורת ואסטרטגיה במכלול הנושאים של העירייה –עיריית ביתר עילית  .4
  

  מ"אמין זוהר ייעוץ להצלחה בע. ר.ס
  513372490 :תאגיד מספר

  
  קבוע ייצוג – שירותיים דתיים –המועצה הדתית הדרוזית  .1
  קבוע ייצוג –חינוך ותרבות , קשרי חוץ –המכון הדרוזי למחקר  .2
  קבוע ייצוג –שירותיים עירוניים  –עיירית עיר הכרמל  .3
  ייצוג קבוע –פעילות חברתית חינוכית  –עמותת אלסדק  .4

  
  מ"בע רויקטים�ש חברה לייעוץ וקידום .ג.מנוף ד

   513453506: תאגיד מספר
  

  קבוע ייצוג –ארגון גמלאים  –אי בזק ארגון גמל .1
  קבוע ייצוג –ארגון גמלאים  –ועד גמלאי בנק ישראל  .2
  ארגון גמלאים  –עובדי הסכם  –ל "ועד עמותת גמלאי רפא .3

 
  

  עצמאיים ורשימת לקוחותיהם- בשכר קבועיםלוביסטים 
  : אביזוהר יותם

  ייצוג קבוע –בטיחות בדרכים , התחדשות עירונית, תחבורה –אופנים בשביל ירושלים  .1
  ייצוג קבוע  –בטיחות בדרכים , בריאות הציבור, איכות הסביבה –ישראל בשביל אופניים  .2

  :אהרוני סמדר
  ייצוג קבוע –בטיחות בדרכים  –דרך חדשה בתנועה  .1
  ייצוג קבוע –שירותים פיננסיים לשכירים  –מ "רווח נקי בע .2

  :ד אינגבר יואב"עו
  ייצוג קבוע –תשתיות  –כביש חוצה ישראל  .1

  :אסל ענת
  ייצוג קבוע –קשרי ממשל  –החברה להגנת הטבע  .1
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  ייצוג קבוע –שימור הרי ירושלים  –הקואליציה לשימור הרי ירושלים  .2
  ייצוג קבוע –סביבה וטבע  –קיימא -ירושלים בת .3

  :ארן נתן
  ייצוג קבוע –ארגון הגג של אולמות שמחה  –התאחדות בעלי האולמות  .1
  ייצוג קבוע –אבטחת מידע  –חברת דתנין  .2
  ייצוג קבוע –פסטיבל ים סוף  –עמותת פיס  .3

  :בונדי רוני
  ייצוג קבוע –סיעוד ורווחה  –איגוד חברות הסיעוד  .1
  ייצוג קבוע –פיננסיים  –בנק דיסקונט  .2
  ייצוג קבוע –עובדי כח אדם  –חברת כח אדם  .3
  ייצוג קבוע –חינוך  –מרכז הדרכה לסיפריות  .4
  עייצוג קבו –בריאות  –קופת חולים מאוחדת  .5
  ייצוג קבוע –שירות וחקיקה , תדמית –שירות בתי הסוהר  .6
  ייצוג קבוע –מים ותקינה , בריאות, תשתיות – 4תמי  .7

  :בר לב קובי
  ייצוג קבוע –עריכת דין  –התאחדות התעשיינים  .1

  :דיין יוסף
  ייצוג קבוע –חוק פינוי פיצוי  –ועד היזמים אזור תעשיה ארז  .1
  ייצוג קבוע –חוק פינוי פיצוי  –ועד צפון חבל עזה  .2
  קבוע ייצוג –הקמת אזור תעשיה  –מועצה חוף אשקלון  .3
  ייצוג קבוע –חוקי תעבורה  –מ "שימי חלפים בע .4

  :ד דקל בני"עו
1. MEI –  ייצוג קבוע –תקשורת  
  ייצוג קבוע –בית מסחר לתרופות  –מ "טלפארמה בע .2

  :הומפריס מיכאל
  ייצוג קבוע –דיור ציבורי  –ובעלי בית יחד דיירים  .1

  :ד הר זהב רענן"עו
  ייצוג קבוע –אוניברסיטה  –ישיבה יוניברסיטי  .1
  ייצוג קבוע –הכשרת מטפלים בהבעה ויצירה  –) לסלי(פרוייקט ישראל של מכון האומנויות  .2

  :ויסבלום גיתית
  ייצוג קבוע –קשרי ממשל  –החברה להגנת הטבע  .1
  ייצוג קבוע –שימור הרי ירושלים  –הקואליציה לשימור הרי ירושלים  .2
  ייצוג קבוע –סביבה וטבע  –קיימא -ירושלים בת .3

  :זרחין אלי
עמותה פועלת לקידום שילוב ילדים עולים במערכת החינוך  –אגודה ישראלית למען ילדים עולים  .1

  ייצוג קבוע –
  ייצוג קבוע –עמותה פועלת לקידום צעירים במערכת החינוך  –איגוד משחקים אינטלקטואליים  .2
  ייצוג קבוע –לוב בחברה עולים קשישים עמותה פועלת לשי –יציאת אירופה חדשה  .3
עמותה פועלת למניעת שימוש בסמים ובאלכוהול בקרב עולים ובטיפול בנפגעי  –מעל הסם  .4

  ייצוג קבוע –סמים 
  ):נוי(טבך ניקולאי 

  ייצוג קבוע –מדינות חברתית אחראית  –מרכז ישראלי לקידום צדק חברתי  .1
  ג קבועייצו –זכויות מילואימניקים  –מ "עמותת בלת .2

  :יוגב משה
  פעמי_ייצוג חד –התיישבות  –ד .ע.ל.א .1
  ייצוג קבוע –התיישבות  –אמנה  .2
  ייצוג קבוע –בניין  –אמנה -בנייני בר .3
  ייצוג קבוע –מוסד ציבורי  –הקרן לטיפוח הרעיון הציוני  .4
  ייצוג קבוע –התיישבות  –ע "מועצת יש .5
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  פעמי_ייצוג חד –התיישבות  –עטרת כוהנים  .6
 :יפת יובל

  ייצוג קבוע –רגולציה , איכות סביבה –אדם טבע ודין  .1
  ייצוג קבוע –בריאות  – א"איגוד הפר .2
  פעמי_ייצוג חד –הסדרת תקציבים  –וועד ישיבות  .3
  ייצוג קבוע –ועדי עובדים  –ועד מנהל ומשק של בתי החולים הממשלתיים  .4
  ייצוג קבוע –רווחה  –מיטב  .5
  ייצוג קבוע –בריאות  –מרק סרנו  .6
  ייצוג קבוע –רווחה  –ה "עמותת אהב .7
  ג קבועייצו –תרבות וחברה  –עמותת לב העיר  .8
  ייצוג קבוע –מסחר  –עמינח  .9

  ייצוג קבוע –בריאות  –קולגייט  .10
  :כהן יהודה

  ייצוג קבוע –אולמות אירועים  –התאחדות בעלי האולמות  .1
  ייצוג קבוע –יפוצים בנייה וש –התאחדות קבלני שיפוצים  .2

 :פייטלברג איזבלה
  ייצוג קבוע –אמהות למען ילדים בסיכון  –אליס  .1
  ייצוג קבוע –מ "מחזור עירוני בע –גרין סיטי  .2

  :פרישטיק משה טוביה- פרי
  ייצוג קבוע –אנרגיה  –מ "אגס בע .1
  ייצוג קבוע –עזרה לזולת  –) ר"ע(בית מעשים טובים  .2
  ייצוג קבוע –אידיולוגיה  –ישראל חזקה ובטוחה  .3
  ייצוג קבוע –תוכנה רפואית  –מ "מדיקס פייל בע .4
  ייצוג קבוע –אירועים  –מכללת ספיר  .5
  ייצוג קבוע –מחשבים  –קהילה מקוונת  .6

  :ד פרל רונית"עו
  ייצוג קבוע –חקיקה  –התאחדות התעשיינים בישראל  .1
  ייצוג קבוע –טלוויזיה ופרסום , תקשורת –ערוץ הקניות  .2

  :ד צפריר גיא"עו
  פעמי_ייצוג חד –תקשורת  –מ "פלאפון תקשורת בע .1

  :קבסה פיני
  ייצוג קבוע –ספורט מקומות עבודה  –העמותה לספורט  .1
  ייצוג קבוע –עסקים קטנים ובינוניים  –הרשות לעסקים קטנים ובינוניים  .2
  ייצוג קבוע –עסקים קטנים  –י .ט.מרכזי מ .3

  :קורן גדעון ד"עו
  ייצוג קבוע –שימור , תכנון ובנייה, עתיקות –איקומוס ישראל  .1
  ייצוג קבוע –בריאות ורווחה  –האגודה לבריאות הציבור  .2
  ייצוג קבוע –טלוויזיה ותקשורת  –מ "טלעד בע .3
  ייצוג קבוע –שימור אתרים  –מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל  .4

  :קרבטרי מאיה
  ייצוג קבוע –תחבורה וסביבה  –ארגון תחבורה היום ומחר  .1
  ייצוג קבוע –מנהיגות סביבתית  –מרכז השל  .2

  :שדה עוזיאל
  ריקודי עם ישראלים  –עמותת ארגון הרוקדים  .1

  :שדה רמי
1. solarpower   ייצוג קבוע –קידום אנרגיה חילופית  
  קיקה חינוך סביבתי וח –המועצה לישראל יפה  .2
  ייצוג קבוע –קידום הסכם מדיני  –המפקד הלאומי  .3
  איכות הסביבה קבוע –עמותת צלול לאיכות הסביבה  .4
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 :שהם אופיר
  ייצוג קבוע –בקרת שירות  –אפיק יועצים  .1
  ייצוג קבוע –ראיית חשבון וביקורת  –אנג ישראל ארנסט אנד י .2
  ייצוג קבוע –תעשיה  –דשנים וחומרים כימיים  .3
  ייצוג קבוע –האגודה לסוכרת נעורים בישראל  –האגודה לסוכרת נעורים בישראל  .4
  ייצוג קבוע –אקדמיה  –ש יעקב בלאושטיין לחקר המדבר בשדה בוקר "המכונים ע .5
  ייצוג קבוע –לעיוור בישראל המרכז  –המרכז לעיוור בישראל  .6
  ייצוג קבוע –תעשיה  –התאחדות התעשיינים  .7
  ייצוג קבוע –ועד העדה המערבית בירושלים  –ועד העדה המערבית בירושלים  .8
  ייצוג קבוע –מחקרים ומחקרי שוק  –חברת מאגר מוחות  .9

  ייצוג קבוע –מסחר בינלאומי  – ICC – לשכת המסחר הבינלאומית .10
  ייצוג קבוע –אנשים עם צרכים מיוחדים  –ע עמותת שילת באר שב .11
  ייצוג קבוע –הפקת אירועים  –קונגסים ואירועים מיוחדים  –קומטק  .12

  :שור ענת
  ייצוג קבוע –י הנכים ארגון הגג של ארגונ –ארגון הגג של ארגוני הנכים  .1
  ייצוג קבוע –בניה ותשתיות  –ארגון קבלני הבניין והתשתית בירושלים והסביבה  .2
 –המכון למדיניות ואסטרגיה במרכז הבינתחומי  –המכון למדיניות ואסטרגיה במרכז הבינתחומי  .3

  ייצוג קבוע
  ייצוג קבוע –ארגון גג לספורט הלא אולימפי בישראל  –התאחדות אילת  .4
  ייצוג קבוע –בניה ופיתוח  –ות ארצית של בוני ומפתחי ישראל התאחד .5
  ייצוג קבוע –ייצוג סטודנטים בישראל  –התאחדות הסטודנטים בישראל  .6
  ייצוג קבוע –עמותה לצורך ניסויים בבעלי חיים  –מאחורי דלתות המעבדה  .7
  ייצוג קבוע –רפואה  –מרכז שניידר לרפואת ילדים  –" ילדים שלנו"עמותת  .8
קידום מעמד חברי המועצות במדינת  –ארגון נבחרי הציבור הרשויות המקומיות  –מ "ם אחפורו .9

  ייצוג קבוע –ישראל 
  :ד שלגי אילן"עו

  ייצוג קבוע –עמותת קלינאי התקשורת  –האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת  .1
  ייצוג קבוע –מכללה  –סמינר הקיבוצים  .2
  ייצוג קבוע –עמותה  –עמותה ישראלית לריפוי ועיסוק  .3

 :שליו ברוך
  ייצוג קבוע –רווחה , חינוך –בוכרה ואפגניסטן , חקר תולדות קהילות אירן –א "אב .1
ייצוג  –בישראל וזכויותיהן  הרחבת מעגל התעסוקה של נשים –ארגון נשים ליברליות  –י "אנאל .2

  קבוע
  ייצוג קבוע –חינוך , רווחה, זכויות הדיור –הארגון לזכויות הדיור  .3
  ייצוג קבוע –קליניקות והכרה במקצוע ליווי רוחני  –לווי רוחני  –מזורים  .4
  ייצוג קבוע –חינוך , תעסוקה –פיתוח וצמיחה , קבוצת ירושלים למחקר .5

 :אור מיכאל-שפירא בר
  ייצוג קבוע –קידום ספורט מקצועי בדרום  –עמותת ידידי הספורט בדרום ישראל  .1
  ייצוג קבוע –קידום ספורטאים מקצועיים  –שחייה  –עמותת ירושלים רבתי  .2
  ייצוג קבוע –ת חניה מתקדמים שיווק פתרונו –מ "פארקומות בע .3

  
  

  לוביסטים בשכר זמניים ורשימת לקוחותיהם
  :ד ערן אבולוף"עו

1. CT & AO LTD -    ייצוג קבוע -מפעל תכשיטים  
  חברות ציבוריות בישראל - איגוד החברות הציבוריות  .2

  ייצוג קבוע -ועד מקומי  -ועדת שכונת רמת מוצא  .3
  יצוג קבועי -יזמות ובנייה  -חברת נכסי מוצא  .4
  ייצוג קבוע - יזמות ובנייה  -חברת נקודת מוצא  .5
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  תושבים מבשרת ציון -אחרים  67 -חגית אבידור ו .6
 ייצוג קבוע -תשתיות  -קבלני אחזקה  .7

  :ח אוסקר אבורזק"רו
  פעמי_ייצוג חד -פקודת מס הכנסה  -חקיקה  - האוניברטיסאות בישראל  .1

  ייצוג קבוע -תשתיות  -קבלני אחזקה  .2
  :ל אוחנהד רח"עו

  פעמי_ייצוג חד -הסעות תלמידים בירושלים  - הורים  45
  :חוף-דן אור
  פעמי_ייצוג חד -עורך דין  -איגוד האינטרנט הישראלי 

  :בוגר-טל אייל
  פעמי_ייצוג חד -עורך דין  -איגוד הבנקים 

  :גיורא איילנד
  פעמי_ייצוג חד -יעוץ אסטרטגי  -גבעות עולם חיפושי נפט 

  :אינדיגד חיים "עו
  פעמי_ייצוג חד -חקיקה  - בעות עולם חיפושי נפט 
  513628875  :טל אינהורן

  ייצוג קבוע -ניהול פרוייקט  -חברת מעוז דניאל 
  :אלון אלגר

  ייצוג קבוע -רשות מקומית  - גוש  - מועצה מקומית אבו .1
  ייצוג קבוע -רשות מקומית  -מועצה מקומית הר אדר  .2

  ייצוג קבוע - רשות מקומית  -מועצה מקומית מבשרת ציון  .3
  ייצוג קבוע -רשות מקומית  -מועצה מקומית מטה יהודה  .4

  :ד שי אלמוג"עו
  ייצוג קבוע -חקיקה  - מטופלים בקנביס רפואי 

  :ח שלמה אלפיה"רו
  פעמי_ייצוג חד - חיפושי נפט וגז  -אבנר חיפושי נפט  .1

  פעמי_ייצוג חד -חיפושי נפט וגז  - דלק מערכות אנרגיה  .2
  :אמיתי דנית

  ייצוג קבוע -יעוץ  -מ "פוליסי בע
  :דורון אפיק

  ייצוג קבוע -דם טבורי  -קרוסל 
  :דובב אפל

  פעמי_ייצוג חד -יועץ משפטי  - התאחדות התעשיינים 
  :דורון אפק

  פעמי_ייצוג חד -דם טבורי  -קרוסל 
  :ד גיורא ארגינסט"עו

  פעמי_ייצוג חד -פרסום  -אברהם פרחי  .1
  פעמי_ייצוג חד - פרסום  -מ "עאפיקים ב -מ"שפ .2

  :557534468 – 'פישר בכר חן וול אוריון ושות'ד מושיקו ארז מ"עו
  ייצוג קבוע -ן "מיזמי נדל - מ "ן בע"מיזמי נדל -חברת אוולון  .1

  ייצוג קבוע -חברה קבלנית  -מ "חברה קבלנית בע -חברת מעוז דניאל  .2
  :אורי ארזי

  פעמי_ייצוג חד -כח אדם  -לחקלאות לשכות פרטיות לעובדים זרים  -הפורום 
 :גלעד אשרי

  ייצוג קבוע -הנפקת תעודות מאושרות  -מ "קומסיין בע
  :ד שרה בירנבאום"עו

  ייצוג קבוע -ן "נדל -חברת נכסי מוצא  .1
  ייצוג קבוע -ן "נדל -חברת נקודת מוצא  .2

  :ד נועה בן אריה"עו
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  ייצוג קבוע -רשויות מקומיות  - מרכז השלטון המקומי 
  :557534468 – 'פישר בכר חן וול אוריון ושות -בסט -ד מיטל בן"עו

  ייצוג קבוע -ן "מיזמי נדל - מ "ן בע"מיזמי נדל -חברת אוולון  .1
  ייצוג קבוע -חברה קבלנית  -מ "חברה קבלנית בע -חברת מעוז דניאל  .2

  :ד שי בקל"עו
  ייצוג קבוע -איסוף פסולת אריזות  -מ "טל אל איסוף ומחזור בע .1

  ייצוג קבוע - ספנות  - מ "שירותי ספנות משולבים בע - ם צי .2
  :לב-ד יעקב בר"עו

  ייצוג קבוע -אנרגיה וסביבה  -המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה  .1
  ייצוג קבוע -תעשייה ואיכות הסביבה  - התאחדות התעשיינים  .2

  :אמיר ברנע
  פעמי_ייצוג חד - איתור משאבי גז ושיווקם  -דלק אנרגיה 

  :גלעד ברנע
  פעמי_ייצוג חד -עורך דין  - קיבוץ גבע , עץ גורן

  :מזור-רווית ברעם
  פעמי_ייצוג חד -עורך דין  -רותם אימפרט נגב 

  :ד רות ברק"עו
  פעמי_ייצוג חד -רשיון לעסוק באסבסט  -יצחק איצקוביץ 

  :אלירן ברקת
  פעמי_ייצוג חד -יועץ תקשורת  -עובדי חיפה כימיקלים 

  :והרי'ד כיפאח ג"עו
  ייצוג קבוע -תיירות  - לוגסי ווליג  .1

  ייצוג קבוע -חקלאות ותעשייה  -אגודה שיתופית חקלאית  -דל 'קירור מג .2
  :כספי- ד שלומית גוטרמן"עו

  פעמי_ייצוג חד -פיתוח וייצור מוצרי בטון  -מ "אקרשטיין תעשיות בע .1
  פעמי_ייצוג חד -אסתטיקה , שיניים, משלימה -שירותי רפואה  - מ "שירותי רפואה בע -ה .ל.ש .2

  פעמי_ייצוג חד -עריכת דין  -עמותת ענב  .3
  :אבס-יעל גויסקי

  ייצוג קבוע -עריכת דין  -לשכת הארגונים העצמאים  - להב 
  :גרשון גונטובניק

  פעמי_ייצוג חד -עורך דין  -א "מד
  :ד אלה גור"עו

  פעמי_ייצוג חד -יעוץ משפטי  - אגודה לקידום החינוך 
  :ד אסף גל"עו

  פעמי_ייצוג חד - הצעת חוק המוסד העליון ללשון העברית  -מיה ללשון העברית האקד
  557534468 – 'פישר בכר חן וול אוריון ושות -ד ברק גליקמן "עו

  ייצוג קבוע -ן "מיזמי נדל - מ "ן בע"מיזמי נדל -חברת אוולון  .1
  ייצוג קבוע -חברה קבלנית  -מ "חברה קבלנית בע -חברת מעוז דניאל  .2

  :גלמורבועז 
  פעמי_ייצוג חד -יחסי ציבור  -גבעות עולם חיפושי נפט 

  :ד אורן גלעדי"עו
  פעמי_ייצוג חד - מפעילי מכונות אוטומטיות לממכר סיגריות  -מפיצי סיגריות במכונות אוטומטיות 

  :אסף גרשגורן
  פעמי_ייצוג חד -יועץ משפטי  - מ "בע) ישראל(קוביקיאן 

  :הרטוך- ד אמנון דה"עו
  ייצוג קבוע -חינוך  -ב "ד בארה"ני חברשת ג

  :ד זהר דוד"עו
  ייצוג קבוע -איסוף פסולת אריזות  -מ "טל אל איסוף ומחזור בע .1
  ייצוג קבוע -איסוף פסולת אריזות  -מ "מ מפעלי מחזור בע.מ.ק .2
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  :טל דויטש
  ייצוג קבוע -דם טבורי  -קרוסל 

  :ד יהודה דולב"עו
  פעמי_ייצוג חד -הצעת חוק החברות  -איגוד הבנקים 

  :חגי דורון
  פעמי_ייצוג חד -עריכת דין  -מ "ידיעות אחרונות בע
  :ד אייל דותן"עו

  פעמי_ייצוג חד -) 15' תיקון מס)(רישוי(הצעת חוק הבנקאות  -איגוד הבנקים 
  :557534468 – 'פישר בכר חן וול אוריון ושות -טלי דלויה 

  ייצוג קבוע -ן "נדל מיזמי - מ "ן בע"מיזמי נדל -חברת אוולון  .1
  ייצוג קבוע -חברה קבלנית  -מ "חברה קבלנית בע -חברת מעוז דניאל  .2

  ד שי דקל"עו
  ייצוג קבוע -איסוף פסולת אריזות  -מ "טל אל איסוף ומחזור בע .1

  ייצוג קבוע - ספנות  - מ "שירותי ספנות משולבים בע - צים  .2
  ג קבועייצו -איסוף פסולת אריזות  -מ "מ מפעלי מחזור בע.מ.ק .3

  :ירון הורביץ
  פעמי_ייצוג חד -עריכת דין  -מטרנה תעשיות 

  :גלילה בורנשטיין
  פעמי_ייצוג חד -עריכת דין  - עובדי ויטה פרי הגליל 

  :ד בנימין הימן"עו
  פעמי_ייצוג חד -שימור הארץ , ייעור - קרן קיימת לישראל 

  :ד ארז הרכבי"עו
  ייצוג קבוע -יקה חק - ) ר"ע(התאחדות יבואני הדגים בישראל 

  :ד חיים הרציג"עו
  ייצוג קבוע - ) חתימות אלקטרוניות(גורם מאשר  -מ "קומסיין בע

  :אריק הררי
  פעמי_ייצוג חד -יועץ  - גבעת עולם חיפושי נפט 

  :אברהם וול
  ייצוג קבוע -עורך דין  - איגוד לשכות המסחר 

  :ד ידידה וולף"עו
  וג קבועייצ -מאבק בסחר בנשים  -מ "עמותת עצו

  :ד אלעזר מרדכי ויניצקי"עו
  פעמי_ייצוג חד - ייצוא פרוות  -איגוד הפרוונים 
  :ד תומר ויסמן"עו

  פעמי_ייצוג חד -פרסום  -אברהם פרחי  .1
  פעמי_ייצוג חד -פרסום  -מ "מ אפיקים בע"שפ .2

  :ד דניאל וקס"עו
  ייצוג קבוע - חקיקה  -איגוד הבנקים בישראל 

  :משרד עורכי דין- 'שותהורוביץ ו. ש -יאיר זיו 
  פעמי_ייצוג חד -יועץ משפטי  - התאחדות התעשיינים 

  :אייל זליכה
  פעמי_ייצוג חד -יעוץ משפטי  -שירותי בריאות כללית 

  :סיון חומרי
  פעמי_ייצוג חד - בנקאות  -איגוד הבנקים 

  :557534468 – 'פישר בכר חן וול אוריון ושות -ד אמיר חן "עו
  ייצוג קבוע -ן "מיזמי נדל - מ "ן בע"מי נדלמיז -חברת אוולון 
  ייצוג קבוע -חברה קבלנית  -מ "חברה קבלנית בע -חברת מעוז דניאל 

  :ח בניה חסידים"רו
  פעמי_ייצוג חד -פקודת מס הכנסה  -חקיקה  - האוניברטיסאות בישראל 
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  :אייל טל
  פעמי_ייצוג חד -גז  -דלק אנרגיה 

  :ד דליה טל"עו
  פעמי_ייצוג חד -חוקי הבנקאות  -איגוד הבנקים 

  :ד דפנה טלגם"עו
  ייצוג קבוע -ייצור מוצרי בניה  -מ "איתנית מוצרי בניה בע

  :מיקי טמיר
  פעמי_ייצוג חד -עורך דין  -איגוד הבנקים 

  :דור ידגר
  פעמי_ייצוג חד -יעוץ משפטי  -שירותי בריאות כללית 

  :אורי ימין
  פעמי_ייצוג חד - יועץ  -גבעות עולם חיפושי נפט 

  :ד מנחם ינובסקי"עו
  ייצוג קבוע - הפעלת בתי ספר יסודיים בכל רחבי הארץ  - מרכז החינוך העצמאי 

  :ד יעקב כהן"עו
  פעמי_ייצוג חד -תקשורת  - מ "חברת פרטנר תקשורת בע

  :ד מירי כהן"עו
  ייצוג קבוע -חקיקה  -התאחדות הקבלנים והבונים בישראל 

  :ד ניר כהן"עו
  ייצוג קבוע -אכיפה מנהלית  -הבנקים  איגוד

  :ד אריאל כפרי"עו
  פעמי_ייצוג חד - חקיקה  -איגוד הבנקים 
  :ד ליאור כץ"עו

  ייצוג קבוע -שדה תעופה הרצליה  - מועצה מקומית כפר שמריהו  .1
  ייצוג קבוע -אנטנות סלולריות ושדה התעופה הרצליה  - עיריית הרצליה  .2
  ייצוג קבוע -ת ושדה התעופה הרצליה אנטנות סלולריו -עיריית רעננה  .3

  :שמואל כץ
  ייצוג קבוע -חקיקה  - קהילת מפוני אלי סיני  .1

  ייצוג קבוע - חקיקה  -קהילת מפוני דוגית  .2
  ייצוג קבוע -חקיקה  - קהילת מפוני נסאנית  .3

  :יועצת תקשורת - 031505282 -ארומדיה  –לבנת לוי 
  ייצוג קבוע -ן "מיזמי נדל - מ "ן בע"מיזמי נדל -חברת אוולון  .1

  ייצוג קבוע -חברה קבלנית  -מ "חברה קבלנית בע -חברת מעוז דניאל  .2
  :דוידה לחמן מסר

  פעמי_ייצוג חד -יעוץ משפטי  -גבעות עולם חיפושי נפט 
  :דוד ליאונד

  פעמי_ייצוג חד -עורך דין  -הארץ 
  :שלום לרנר

  ייצוג קבוע -יועץ משפטי  -איגוד הבנקים 
  :ד דוד לשם"עו
  פעמי_ייצוג חד - חקיקה  -איגוד הבנקים 
  :ד זאב מאי"עו

  ייצוג קבוע -חתימה אלקטרונית  -מ "קומסיין בע
  :ד נתן מאיר"עו

  ייצוג קבוע -ייצוג רשויות מקומיות  - מרכז השלטון המקומי  .1
 ייצוג קבוע -ייצוג רשויות מקומיות  -  15 -פורום ה .2

  מקומיותייצוג רשויות  -איגוד מהנדסי ערים בישראל  .3
  :ד אייל דוד מאמו"עו

  ייצוג קבוע - רשות מקומית  -מועצה איזורית מטה יהודה  .1
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  ייצוג קבוע -רשות מקומית  -מועצה מקומית אבו גוש  .2
  ייצוג קבוע -רשות מקומית  -מועצה מקומית הר אדר  .3

  ייצוג קבוע - רשות מקומית  -מועצה מקומית מבשרת ציון  .4
  :ד תמר מגדל"עו

  פעמי_ייצוג חד -תקשורת סלולארית  -מ "סלקום ישראל בע
  :ד אהרן מיכאלי"עו

  פעמי_ייצוג חד -תחנות כח  -דוראד אנרגיה 
  :557534468 -'פישר בכר חן וול אוריון ושות -ד גל מנשה "עו

  ייצוג קבוע -ן "מיזמי נדל - מ "ן בע"מיזמי נדל -חברת אוולון  .1
  ייצוג קבוע -נית חברה קבל -מ "חברה קבלנית בע -חברת מעוז דניאל  .2

  :ענבר מקין
  ייצוג קבוע -עריכת דין  - מ "מקורות חברת מים בע

  :עמית מרמור
  פעמי_ייצוג חד -תעשייה ואיכות הסביבה  - התאחדות התעשיינים 

  :ד בטי נולמן"עו
  פעמי_ייצוג חד -הסעות תלמידים בירושלים  - הורים  45

  :ד אריה נייגר"עו
  ייצוג קבוע -אנרגיה וסביבה  -בה המכון הישראלי לאנרגיה וסבי .1

  ייצוג קבוע -תעשייה ואיכות הסביבה  - התאחדות התעשיינים  .2
  :יצחק סוארי

  פעמי_ייצוג חד -חיפושי נפט  -שותפות מוגבלת  -אבנר חיפושי נפט  .1
  פעמי_ייצוג חד -חיפושי נפט  -שותפות מוגבלת  - דלק קידוחים  .2

  :031505282 -ארומדיה -מאיר סוויסה
  ייצוג קבוע -ן "מיזמי נדל - מ "ן בע"מיזמי נדל -אוולון חברת  .1

  ייצוג קבוע -חברה קבלנית  -מ "חברה קבלנית בע -חברת מעוז דניאל  .2
  :טליה סלומון

  פעמי_ייצוג חד -יעוץ משפטי  -איגוד הבנקים 
  :ניצן סנדור
  ייצוג קבוע -יועץ משפטי  - איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר 

  :עבדאללה' עלאא
  ייצוג קבוע -יועץ תקשורת  -פלסטינית בישראל -רכז תקשורת לחברה ערביתמ

  :אלדד עוזרי
  ייצוג קבוע - חינוך  -איגוד הישיבות הגבוהות 

  :ד אברהם פורז"עו
  פעמי_ייצוג חד -ארגון מקצועי  -רגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים  .1

  עמיפ_ייצוג חד -רשות מקומית  - המועצה האזורית חוף השרון  .2
  :PM-PR -זאב פיינר 

  פעמי_ייצוג חד - גז  -מרחב 
  :ד נחום פינברג"עו

  ייצוג קבוע -חקיקה  - האוניברסיטה הפתוחה 
  :ר איתי פלדור"ד ד"עו

  ייצוג קבוע -הנפקת תעודות מאושרות  -מ "קומסיין בע
  :ד דן פרידמן"עו

  פעמי_ייצוג חד -ייצור סיגריות  -מ "דובק בע
  :גידי פרישטיק

  ייצוג קבוע -עריכת דין  - מ "ורות חברת מים בעמק
  :אבי קאין

BDI -  פעמי_ייצוג חד -עורך דין  
  :ד יהונתן קוליץ"עו
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  פעמי_ייצוג חד - מכון מחקר  -ישראל  -מכון שלום הרטמן 
  :דנה קמרט

  פעמי_ייצוג חד -חיפושי גז  -י 'נובל אנרג
  :גולן קנטי

  פעמי_ייצוג חד -עריכת דין  -מטרנה תעשיות 
  :ד מיכאל ראבילו"עו

  ייצוג קבוע - ן "ייזמות נדל - מ "בית משכן הכנסת הישנהבע
  :שמרית רגב שרייבר

  ייצוג קבוע -יעוץ אסטרטגי  -לשכת הארגונים העצמאים  - להב 
  :ד יהודה רוזנטל"עו
  פעמי_ייצוג חד -ח פיקוח על שירותים פיננסים "הצ -פורום מנהלי ההסדרים הפינסיונים 

  :יועץ תקשורת - 031505282 -ארומדיה -יר רפפורטעמ
  ייצוג קבוע -ן "מיזמי נדל - מ "ן בע"מיזמי נדל -חברת אוולון  .1

  ייצוג קבוע -חברה קבלנית  -מ "חברה קבלנית בע -חברת מעוז דניאל  .2
  :אילן שביט

  פעמי_ייצוג חד - עורך דין  -ארגון בתי החולים הסיעודיים  .1
  פעמי_ייצוג חד - עורך דין -כימיקלים לישראל  .2
  פעמי_ייצוג חד - עורך דין  -רותם אמפרט נגב  .3

  :ד ארנון שגב"עו
  ייצוג קבוע -ארגון המאגד קופות גמל תחת לשכת המסחר  -איגוד קופות הגמל 

  :יהודה שוייצר
  פעמי_ייצוג חד -שותפיות חיפושי גז  - משקיעי הגז 

  :ד דוד שומרון"עו
  ייצוג קבוע - ן "ות נדלייזמ - מ "בית משכן הכנסת הישנהבע

  :רוני שוקן
  ייצוג קבוע -חקיקה  - יוזמות קרן אברהם 

  :ד יורם שילו"עו
  פעמי_ייצוג חד -הספרייה המרכזית לעיוורים בנתניה  - משיבים בעתירה מנהלית 

  :ד ישי שנידור"עו
  פעמי_ייצוג חד -חוק התכנון והבנייה  -ההסתדרות הרפואית 

  :שאול שרצר
  פעמי_ייצוג חד -יעוץ משפטי  -הקולנוע בישראל התאחדות ענף 

  :ד דוד תדמור"עו
  ייצוג קבוע -איסוף פסולת אריזות  -מ "טל אל איסוף ומחזור בע .1

  ייצוג קבוע - ספנות  - מ "שירותי ספנות משולבים בע - צים  .2
  ייצוג קבוע -איסוף פסולת אריזות  -מ "מ מפעלי מחזור בע.מ.ק .3

  ייצוג קבוע -מאושרות  הנפקת תעודות -מ "קומסיין בע .4
  :ד חן תירוש"עו

  פעמי_ייצוג חד -הטמנה וטיפול בפסולת  -מ "מטמנות אפעה בע
 

  
הלוביסטים בשכר  גלקסיית"יותר של הצליח להעביר לקורא תמונה ברורה פרויקט זה כולי תקווה ש

עזרה בכל רמה תיקונים ו, פרויקטההצעות לשיפור לגבי המשך , מכם מידע נוסףנשמח לקבל . "בכנסת
  . אפשרית

  
  שבי גטניו

  'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת'ל "מנכ


