המינהל לשירותי קהילה -מאגר יועצים )1( 2019
מספור

שם הספק

מייל

מס' עוסק

1

מני כץ

meny@menykatz.co.il

515363174

2

נמרוד אלון

aloncareer14@gmail.com

58340175

מומחיות /ניסיון
נוסף
פיתוח עסקי,
העצמה ,פיתוח
קריירה
תעסוקה ,קריירה,
יזמות

3

מיכאל אלטמן

miki4success@gmail.com

58613548

קריירה והעצמה

4

מכון גישות

info@gishot.co.il

511883647

5

ד"ר מיכל קומם

michal.komem@gmail.com

57391880

6

מעברים ומשאבים
בע"מ

maavarim2@gmail.com

512262817

קריירה

7

אירה חרקובסקי
דותן

ira.hok@gmail.com

309246577

שיווק דיגיטלי
באינסטגרם

8

מזל צובאלי

mazal.tzubeli@gmail.com

57428427

יועצת פנסיונית
ופיננסית

9

טל קידשמן

tk1@tk1.co.il

37711868

תעסוקה ,יזמות,
עו"ק ,העצמה

10

ירדן שחר

yardenshachar@gmail.com

56354608

אימון

11

הרצוג המרכז
הרפואי
לפסיכותרפיה

info@metiv.org

580462067

מגוון תחומים

12

לאה אברמוביץ

abe.leah@gmail.com

69713972

סדנאות ,טיפול
גרנטולוגיה

13

פנדה מערכות
מתקדמות

ahendler@012.net.il

512124181

ייעוץ עסקי

14

יעקב קבילו

yaacovkbl@gmail.com

65163669

זקנה

15

לירון בת אל דורי

lirichen@walla.com

36736783

16

אהוד עוזיאל

ehudoziel@yahoo.com

36034585

17

אביגדור פקטור

avigdorfactor@gmail.com

27432418

יזמות ופיתוח
עסקי

18

אווה דרויאנוב

evadruyanov@walla.com

312671712

תעסוקה (היי טק
וטכנולוגיה)

שילוב בעולם
העבודה ,העצמה,
קריירה ,פיתוח
ושיפור ארגוני,
מיומנויות ניהול
רווחה ,עבודה
קהילתית ,העצמה

פיתוח קריירה
תעסוקה רשתות
חברתיות
העצמה וקידום
תעסוקתי

19

חנה גורדון

hanagor59@walla.com

55929657

העצמה ופיתוח
קריירה

20

מילה

mila@milafink.com

305983744

פרזנטציה ,הופעה
מול קהל

21

רונית גרינברג
המימד האנושי

ronit@hamemad.co.il

512929738

תעסוקה ,קריירה

22

ענת קביליו

cabilioanat@gmail.com

23443033

שתוף צבור ,ניהול

23

יעל איספיבט
preloud

yael@odp.co.il

309441020

24

למעשה -הכוונה
והשמה

yk@lehmaaseh.com

580621100

25

דף חדש ללא
חובות

info@greshstart.org.il

580657153

26

נועה שרון

n55389507@gmail.com

303035356

27

ענבר אמיר

inbamir@gmail.com

61985883

28

מכון נועם

irisaberman@gmail.com

514288711

קריירה ותעסוקה

29

אביבה קפלן

aviva@kaplanf.co.il

58107731

העצמה קריירה
ותעסוקה

30

ורד טלמור

vered@relationsheep.co.il

54722491

יועצת למערכות
יחסים ,תקשורת

31

נעמי סעדה

naomisaada@gmail.com

29344769

ייעוץ פיננסי

32

דפנה שקד

Linkedin@dafnashaked

27228824

ייעוץ תעסוקתי
פיתוח קריירה
(אנגלית ורוסית)
הכרת המחשב
הכנה לעולם
העבודה אנגלית
מיצוי זכויות,
העצמה ,שיקום
כלכלי
רווחה עבודה
קהילתית גוף
ונפש
סטורי טלינג,
קריירה

33

יוסף אפטר

eptery@gmail.com

53298980

34

אשחר

info@eshhar.co.il

511990863

35

שרון רזון

sharonrazon@bezeqint.net

24416034

36

דורית פרי

prigat@netvision.net.il

58395450

37

יוסי אונטרמן

yosayu@gmail.com

58349739

קליטה ,תעסוקה,
יזמות ,פיתוח
קריירה ,ד"ר
לפילוסופיה
ייעוץ ארגוני
וכלכלי ,קידום
תעסוקה ותעשייה
רווחה ,עבודה,
קהילה ,תעסוקה,
קליטה
ייעוץ ארגוני
והדרכה
רווחה ,עבודה,
קהילה ,תעסוקה,
קליטה ,מגשרת
העצמה ,עבודה
קהילתית

38

קומיוניטי סביבה
וחברה

office@newcommunity.co.il

558134037

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית,
יזמות

39

אינטרלוק פיתוח
בע"מ

yossi@iterlocdev.com

514968239

40

דורית בירן

deckelbd@gmail.com

54612486

41

נילי טל

nilital17@gmail.com

27957802

42

בעצמי

be-atzmi@be-atzmi.org.il

580265163

קריירה ,תעסוקה

43

ארז סוצקוורין

erez_sots@012.net.il

39071626

ייעוץ עסקי ,יזמות,
עבודה קהילתית,
התחדשות עירונית

44

רום

mail@kmrom.com

512732033

רווחה ,ניהול ידע

45

עינת לוי

leinat79@gmail.com

36388684

46

שילובים

zvikacherni@gmail.com

12001277

47

מכון ירושלים
למחקר מדיניות

info@jerusaleminstitute.org.il

580051894

48

מוזאיקה

gishur@mosaica.org.il

941629636

49

מרקם -פיתוח
ארגוני והדרכה

gabi@mirkamcosulta.co.il

16999856

50

אריה אינהורן

c0527671711@gmail.com

33539305

51

מכלול

shalom84660@gmail.com

58614618

52

גדי ורשבסקי

gadi.ginotk@gmail.com

חסר

53

איילה פישר

fisherpsagot@gmail.com

29607686

רווחה ,עבודה
קהילתית

54

אנה אברמוביץ

anna.abramovich2010@gmail.com

332452994

תעסוקה ,קריירה,
פיתוח לעולים

55

לוראן שמעוני

keyvoun@gmail.com

306222357

בריאות

56

אדמא

office@adamaa.co.il

515663326

57

תומר רבינוביץ

presticino@gmail.com

33369364

58

לוקחים אחריות

nehemyahc@gmail.com

580629541

עבודה קהילתית,
רווחה ,העצמה
העצמה
קהיליתית ,פיתוח
מנהיגות ,יזמות

עבודה קהילתית,
פיתוח יזמות,
תעסוקה
העצמה ,עבודה
קהילתית ,רווחה
חברה ,תעסוקה
התחדשות
עירונית ,עבודה
קהילתית ,העצמה
פיתוח ארגוני,
ניהול מנהיגות,
עבודה קהילתית,
הובלת שינוי
מיצוי זכויות,
כלכלת משפחה
עבודה קהילתית,
תעסוקה וקריירה,
יזמות (חרדי)
עבודה קהילתית,
גינות קהילתיות

פיתוח קהילה,
העצמה קהילתית
ייעוץ משפטי,
מיצוי זכויות,
חברה ,רווחה
חיזוק מנהיגות
קהילתית ,יזמות
חברתית

מיצוי זכויות

59

קשר

contact@kesher.org.il

580235125

60

עידית מנשה

iditmenashe@gmail.com

336113444

61

ד"ר נעמי שמואל

naomi.shmuel@mail.huji.ac.il

12732681

62

דפנה מלכיאור

dafna@message-experts.com

11437837

63

וולאא

walaa.uqunbar@gmail.com

301500682

64

זיו האפט ייעוץ
וניהול

chenh@bdo.co.il

510986011

65

רן קוטנר

kuttnerran@gmail.com

24606360

66

הקואליציה
הישראלית
לטראומה

info@itc-office.org.il

580455491

67

דוריס מור

oganim4life@gmail.com

23035140

רווחה

68

פקטור בע"מ

alex@factor.co.il

513302380

פיתוח עסקי

69

פרזנטנס ישראל

contact@presentense.org

70

איתנים השקעה
בידיים טובות

gtkidum@gmail.com

71

מט"י

info@mati.org.il

72

ג'רמי ריקנר

grykner@gmail.com

73

viaplan

hagit@viaplan.co.il
viaoffice@viaplan.co.il

התחדשות
עירונית ,עבודה
קהילתית ,מיצוי
זכויות
רווחה ,קהילה,
העצמה
חדשנות ,עבודה
קהילתית,
תקשורת-
פרזנטציה
חדשנות ,הדרכה
ופיתוח אישי,
ניהול שירות
לקוחות
רווחה ,בריאות,
תעסוקה
שיתוף רשויות,
ייעוץ באנגלית,
גישור וניהול
קונפליקטים
טראומה ,עבודה
קהילתית ,חוסן,
חירום

רווחה ,עבודה
קהיתית ,תעסוקה,
קריירה ,יזמות,
943266809
פיתוח עסקי,
העצמת תושבים
פיתוח עסקי
514525435
ומנהלי
פיתוח עסקי,
יזמות ,כלכלת
580193548
משפחה ,שיווק
דיגיטלי
יזמות ,הקמת
320476989
עסק ופיתוח עסק
התחדשות עירונית
 5154666100שיתוף ציבור תכנון
חברתי

