
אורנשטיין חושן - OH! היא פירמת ייעוץ תקשורת, המתמחה בניהול מוניטין, תדמית 

וציבוריים,  וארגונים פרטיים  בין לקוחותינו: חברות  ומאבקים.  וכן משברים  ציבורית 

חברות היי-טק, אנשי עסקים ועורכי דין בארץ ובחו"ל. אנו גאים להיות אחת מפירמות 

ייעוץ התקשורת והאסטרטגיה בעלות שיעור הצמיחה החד בישראל.

הזמן  לאורך  מורכבות.  לסיטואציות  ייחודים  פתרונות  ביצירת  בניסיון-רב  מחזיקים  אנו 

חומרים  מורכבים,  סיפורים  לתרגם  המוכחת  יכולתנו  בשל  מועדפת  לכתובת  הפכנו 

ובכלי  שונים  בענפים  ממשי  ערך  בעל  משמעותי  לסיקור  עסקיים  ונתונים  טכניים 

תקשורת מגוונים.

או  ציבורי  גוף  לגבי  רבים, התדמית המשתקפת בתקשורת  בכך שבמקרים  אנו מכירים 

 – ולכן אנו פועלים אחרת  גוף  עסקי אינה בהכרח קשורה למציאות העסקית של אותו 

במטרה לספר את הסיפור האלטרנטיבי, המדויק והמאוזן יותר.

מציעים  אנו  והחדשים,  המסורתיים  התוכן  עולמות  כלל  עם  מעמיקה  להיכרות  מעבר 

גישה חדשנית ליחסי ציבור המביאה בחשבון לא רק את נקודת המבט התקשורתית, אלא 

ואינטגרטיביים  יצירתיים  אסטרטגיים,  פתרונות  להעניק  ביכולת  הטמון  מוסף  ערך  גם 

המותאמים למידות ולצורכי הלקוח.

הצוות שלנו, המורכב מאנשי מקצוע מעולים, המגיעים מעולמות תוכן מגוונים, הוא בעל 

ידע וניסיון רב בניהול משברים תקשורתיים ומאבקים ציבוריים בעלי פרופיל תקשורתי 

יוזמה,  יצירתית,  בחשיבה  הן  תלויה,  מעולה  שירות  לספק  היכולת  אלו,  במקרים  גבוה. 

רגישות ויסודיות, והן בגישה למקבלי ההחלטות בתקשורת הישראלית.

כדי להעניק את השירות שלנו, אנו נדרשים להיות אקטיביים יותר. יסודיים יותר. מדויקים 

לשירות  זוכים  לקוחותינו  התקשורת.  על  רק  ולא  לעומק  לחשוב  לפרטים,  לרדת  יותר. 

אישי, אמין, מקצועי ומסור ולעבודה עם אנשי מקצוע בכירים הפועלים בעולמות תוכן 

מגוונים מזה שנים רבות.

ערך  לתת  נוכל  לא  שבהם  בתיקים  לעבוד  שלא  היא  לקוח  כל  כלפי  שלנו  ההתחייבות 

מוסף - בין אם יהיה זה לצורך קידום חיובי ובין אם לצורך פתרון משבר בעל השלכות 

שליליות. עיקרון מנחה נוסף שהצבנו לעצמנו הוא כי לעולם לא נפעל בניגוד לאינטרסים 

של הלקוחות שלנו - ושל השותפים שלהם. עקרונות מנחים אלו, בשילוב ניסיוננו המוכח, 

מעניקים ללקוחותינו ראש שקט וביטחון רב.

מי אנחנו?



ניהול מוניטין אישי

ניהול משברים ומאבקים

ייעוץ תקשורת אסטרטגי לגופים 

עסקיים וציבוריים במגוון עולמות תוכן

משפטים וצווארון לבן

משרדי עו"ד

גופים רגולטורים

חשודים ונאשמי צווארון לבן

בעלי תפקיד רשמיים –

כונסים, מפרקים, נאמנים, 

מנהלים מיוחדים

פיננסים ושוק הון

גופים מוסדיים

חברות ציבוריות

קרנות ופעילים בשוק ההון

קרנות פרייבט אקוויטי

היי-טק וטכנולוגיה

חברות היי-טק

ותאגידים בינלאומיים

קרנות הון סיכון

סטארט-אפים

תשתיות ונדל”ן

חברות וגופי תשתית ותעשייה

חברות בנייה

קבלנים ועורכי דין בתחום

יזמים

מה אנו עושיםהתמחויות



והתקשורת  בעולמות המדיה  ניסיון  שנות  כעשר  בעל 

אחרונות  בידיעות  חדשות  כעורך  שימש  בישראל. 

היכרות  בעל  שנים.  כארבע  במשך  היום  ובישראל 

וניסיון רב בגיבוש  מעמיקה עם העיתונות הישראלית 

למשרדי  ומיתוגית  תקשורתית  שיווקית,  אסטרטגיה 

וממשל  במשפטים  ראשון  תואר  בעל  דין.  עורכי 
 
מהמרכז הבינתחומי הרצליה. עו"ד מוסמך.

משרדי  של  ארוכה  בשורה  טיפל  האחרונות  בשנים 

רשות   ;Yahoo בהן:  עסקיות,  וחברות  דין  עורכי 

יגאל  ושות';  מ.פירון  המשפטים;  במשרד  התאגידים 

גלאון  בר-און  שביט  ושות';  רוה  יהודה  ושות';  ארנון 

צין ויתקון ושות׳; זיסמן אהרוני גייר )ZAG/S&W(; ירון 

ומשרד  ושות'  שפירא  עופר  ושות';  שורץ  פלר  אלדר 

זו,  במסגרת   .DLA Piper  - בעולם  הגדול  הדין  עורכי 

תיקים  למאות  תקשורתית  אסטרטגיה  לגיבוש  הביא 

משפטיים ולפרסומן של אלפי ידיעות, ראיונות וכתבות 

ליטיגציה,  מסים,  היי-טק,  כגון:  תחומים  במגוון 

תקשורת,  תשתיות,  ובנייה,  תכנון  נדל”ן,  בנקאות, 

חדלות פירעון, הגבלים עסקיים ועוד.

באי. החוב  דוגמת הסדר  מורכבים  בתיקים  ייעץ  בנוסף, 

די.בי; הקפאת ההליכים לרשת High-Q; מכירת עדן טבע 

מרקט; מכרז התחנה המרכזית הישנה בתל-אביב; מאבק 

)וגם  מרתונים  אולטרה  רץ  ועוד.  בדימונה  הכור  מדעני 

.Shvoong-כותב על זה( בגלובס וב

על  בדגש  התקשורת,  בעולם  ניסיון  שנות  כ-15  בעל 

ציבוריים,  ארגונים  עסקיות,  לחברות  אסטרטגי  ייעוץ 

מערך  מנהל  לבן.  צווארון  ונאשמי  משפטיים  גופים 

היתר,  בין  הכוללת,  שגיא  טדי  בקבוצת  התקשורת 

 ,KAPE סייפצ'ארג',  מרקט-טק,   ,LABS החברות:  את 

גליספה וסטוקו מדיה.

תיקים  של  ארוכה  בשורה  טיפל  האחרונות  בשנים 

הסדר  באי.די.בי;  המניות  הרצת  תיק  דוגמת  מורכבים 

החוב באי.די.בי; פרשיית הדסק הרוסי; עו"ד אורי מסר; 

פעילות  ניהל  בנוסף,  ועוד.  מצא  ג'קי  סרוב;  ג'קי  ד"ר 

ובהקפאת  תקשורתית מורכבת עבור חברות בקשיים 

הליכים כגון מגה, עדן טבע מרקט, רשת High-Q, לחם 

ארז, נידר, בורגר-ראנץ', רשת המגזינים מוטו תקשורת 

)SBC( ועוד.

ובהווה: רשות התאגידים במשרד  בין לקוחותיו בעבר 

איילון,  נתיבי  חברת  "מקורות",  חברת  המשפטים, 

מאפיית אנג'ל ומשרדי עורכי דין מובילים, בהם שינמן 

נגב ניב וגולדפרב זליגמן.

של  למשפטים  הפקולטה  בוגר  מוסמך.  עו"ד 

האוניברסיטה העברית ובעל MBA של תכנית "רקנאטי" 

במחלקה המשפטית  אביב. התמחה  תל  באוניברסיטת 

של רשות ההגבלים העסקיים.

איתמר חושן 
שותף מייסד

הדן אורנשטיין
שותף מייסד

052-5010050
itamar@ohpr.co.il

050-4488961
hedan@ohpr.co.il



דואר אלקטרוני

info@ohpr.co.il

טלפון
073-2008080

פקס
073-2008088

www.OHPR.co.il

בואו לבקר!
מגדל עזריאלי שרונה
מנחם בגין 121 ת"א

מיקוד: 6701203

כתובת 
ופרטים
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