
 יועצים חברתיים להתחדשות עירונית
 

ארגון / יועץ  אימייל טלפון מקצוע שם

 עצמאי

 ניסיון מקצועי

גישור, בניית  קבוצת גבים 

הסכמות וליווי 

 חברתי 

074-7198005 
050-6977587 
 -עו"ד רונן חרותי 

ראש תחום 
התחדשות 

 עירונית

ronen@gevim.co.il ליווי חברתי מלא, המושתת על בניית אמון  • ארגון

 יזם  -נציגות  -במשולש היחסים דיירים

 בניית הסכמות וגיבוש אמנת הוגנות •

גישור ויישוב קונפליקטים לאורך הפרויקט כולו,  •

 לרבות עם דיירים סרבנים

קורסים לדיירים ולאנשי מקצוע, מפגשי למידה  •

 עם דיירים בפרויקטים שהסתיימו

 בניית נציגות •

 תסקיר ומיפוי חברתי •

 ניהול תהליכי שיתוף •

ד"ר אורית 

 דוד -ברור בן

אנתרופולוגית

יועצת 

 חברתית 

050-5587528 oritbbd@gmail.com עצמאית  

תכנון חברתי  אשחר

משתף. 

פיתוח חברתי 

 וקהילתי.

04-6406537 info@eshhar.co.il 

michael@eshhar.co.il 

ברת אשחר עוסקת במגוון רחב של שירותי ח ארגון

מאז  ,חברה, קהילה ורווחה ברחבי הארץ

 .1994 -הקמתה ב

עירונית ההתחדשות ההחברה פועלת בתחום 

 ומיפוי, בהפקת תסקירים פיוןיאתהליכי ב

 לאורך כל התהליך , בשיתוף ציבורחברתיים

ייעוץ ע, כולל ת לתושבים ואנשי מקצווובהכשר

 .למינהלות להתחדשות עירונית 

mailto:oritbbd@gmail.com
mailto:info@eshhar.co.il


תכנון חברתי  דורית פרי

 ושיתוף ציבור

052-2631262 prigat@netvision.net.il 

  

בעלת תואר שני כפול בתכנון ערים ובעבודה  עצמאית

סוציאלית קהילתית. בעלת ניסיון בליווי שכונות 

ומתחמים בתוכניות להתחדשות עירונית, 

 בירושלים ומחוצה לה.

מיפוי ויעוץ חברתי, הפקת תסקירים ומסמכים 

 "חברתיים". 

 הקמה וליווי של נציגות מקרב בעלי הנכסים.

יעוץ למועצות, עיריות ומחלקות לשירותים 

 חברתיים.

 ותושבים. הכשרות לאנשי מקצוע

 –אורבניקס 

תכנון, כלכלה 

 וסביבה, 

 ניר-לואיס בר

 052-8360912   מתכנן חברתי

03-6102817 

Louis@barnir.co.il 

  

  

  

בעל תואר שני בתכנון ערים ואזורים, בוגר קורס  ארגון

"שטח" בעבודות עם פסיפס  גישור. בעל נסיון

 החברה הישראלית במסגרת פרוייקטים שונים:

עיריות,  –ליווי תכניות להתחדשות עירונית  -

 יזמים, קבוצות התארגנות תושבים.

 הרצאות וסדנאות להעצמה אזרחית וחברתית. -

 הטמעת תכנון חברתי בתכניות סטטוטוריות.  -

ים תכנון, ייעוץ וביצוע תהליכי שיתוף תושב -

 בתכנון.

  הכנת דו"חות חברתיים. -

חגית נעלי 

 יוסף

viaplan 

מתכננת 

חברתית 

לרשויות 

 בלבד

054-4902743 hagit@viaplan.co.il 

  

המשרד עוסק בליווי תכניות התחדשות בהכנת   ארגון

נספח חברתי, שילוב שיקולים חברתיים בתכנון, 

בתכנון, הכנת הנחיות להטמעת שיקולים חברתיים 

סקרים חברתיים, שיתוף והשתתפות תושבים 

 בתכניות התחדשות.

 

 מוזאיקה
 עידו קלינברגר

עמותה 
 רשומה

054-7840819 
02-6732122 

ido@mosaica.org.il 
  

 ליווי מתחמים - ארגון
 חברתייםונספחים אפיון חברתי וכתיבת דו"חות  -



העוסקת 
גישור ובניית ב

 הסכמות

 מנהיגות ונציגות דייריםבניית  -
 גישור וייעוץ בקונפליקטים -
 גישור עם דיירים סרבנים -
בניית הסכמות בין דיירים ובין כל הגורמים  -

 המעורבים
 ייעוץ לעיריות ולמינהלות להתחדשות עירונית -
 ואנשי מקצוע תושביםם לקורסי -
 יעוץ ליזמים -
  

בגיאוגרפיה ותכנון מנהל התכנית בעל תואר ראשון 
ובסוציולוגיה ותואר שני בניהול ויישוב סכסוכים. 

עוסק בליווי תושבים וליווי תהליכי התחדשות 
, ומנהל צוות של מגשרים 2010עירונית משנת 

 ויועצים מקצועיים.

 אינטרלוק

 יואל סגל

יועץ ומתכנן 

 חברתי

050-5255741 yoels@interlocdev.com 

  

   עצמאי

יועצת חברתית,  ארבובג'ני 

עובדת סוציאלית 

יועצת ארגונית 

 ומגשרת.

050-6655911 jennyarabov@gmail.com 

 

תחברמקימת   

CITYWIZE 

חכמת רחוב" "

מתמחה 

בשירותי ייעוץ 

וליווי חברתי 

לפרויקטים של 

התחדשות 

 עירונית

אוכלוסיות מגוונות ורב מומחית לעבודה עם 

 תרבותיות. דוברת רוסית ובוכרית.

חלוצה בתחום החברתי במגזר הציבורי ונטלה חלק 

בהקמה של מנהלת רמת אליהו בראשון לציון 

 ובמנהלת בבת ים. 

הריברטו 

 וינטר

יועץ שיתוף 

ציבור, יועץ 

 חברתי

054-7360099 winterherib@gmail.com תכנון, ייעוץ וביצוע תהליכי שיתוף תושבים   עצמאי

בתכנון.  בניית מנהיגות ונציגות דיירים, בניית 

הסכמות בין בעלי עניין, ניהול קונפליקטים , 

הטמעת שינויים ברשויות. מיפוי ויעוץ  חברתי, 

mailto:jennyarabov@gmail.com
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ברתיים. יעוץ בממשק בין כתיבת דו"חות ח

 הציבור לגורמים מתכננים ויזמיים.

 –מודוס 
מתכננים עם 

 בע"מ אנשים

תכנון משתף. 
תכנון חברתי 

 ופרוגרמטי

04-8122080 office@modus.org.il 
amitay@modus.org.il 

המתמחה בעיצוב מודוס היא חברת תכנון וייעוץ  ארגון
ויישום אסטרטגיות לתכנון בשיתוף הציבור, תכנון 

וניהול ממשק בעלי עניין  ופרוגרמטי חברתי
בפרויקטים מורכבים. מודוס מובילה תהליכי תכנון 

 משתף ומימוש בקנה מידה מגוונים. 
 

מודוס מתמחה בתכנון משתף חברתי בהתחדשות 
יכי עירונית. בין היתר מובילים יועצי החברה תהל

תכנון התחדשות בשיתוף הציבור, ייעוץ חברתי 
לצוותי תכנון, עריכת 'נספחים חברתיים' לתכניות, 

ניהול הקשר עם התושב במיזמי התחדשות סיוע 
בהתארגנות דיירים להסכמה, הכשרת פעילים 

 במתחמי התחדשות וליווי מנהלות. 
 

הוא צוות רב תחומי הכולל מתכנני  צוות מודוס
 חברתית ויועצים נוספים. ערים בהתמחות 

 

 קשרי קהילה

)בי.אר.קישורי

 ם בע"מ(

יועצי שיתוף 

 ציבור

072-2211599 Dorin@bncr.co.il החברה מתמחה בניהול קשרים עם בעלי עניין  ארגון

וניהול תהליכי שיתוף ויידוע ציבור, עבור רשויות 

עירוניות, גופים ציבוריים, חברות ממשלתיות 

 פרטיות.וחברות 

 

החברה ניסיון רב ומגוון בליווי פרויקטי  לצוות 

תשתיות עירוניות, תשתיות תחבורה, התחדשות 

עירונית, פיתוח שווקים, הקמת שכונות חדשות, 

 פרויקטי אנרגיה מתחדשת ועוד.

 

אנשי צוות, בעלי תואר  20החברה מונה מעל 

 אקדמאי ותעודות לניהול שיתוף ציבור.

mailto:office@modus.org.il


סוצקוורין ארז 

ארז  –

 תקשורת 

יועץ חברתי 

 ועסקי

054-4985425 

 פקס 

153722488894 

Erez_sots@012.net.il 

Erez.sots@gmail.com 

 ליווי וייעוץ חברתי • יועץ עצמאי

 בניית הסכמות  •

 נציגותבניית  •

 תסקיר ומיפוי חברתי •

ד"ר נעמי 

 מנדל לוי

כתיבת דוחות 

 חברתיים

054-7339309 

 

naomimandel@gmail.com שנים בתחום של מחקר וכתיבה  10-עוסקת למעלה מ עצמאית

במדעי החברה. מעוניינת לכתוב דוחות חברתיים על 

 בסיס פרילאנס באזור ירושלים

מתכננת  צופיה חברוני

ערים ויועצת 

 חברתית

 052-9044400 tzofialy@gmail.com עצמאית   

יועצת  רחל בן משה

 חברתית

 054-5723298 rachelbm2000@gmail.com יועצת של הרשות לפיתוח ירושלים לשיתוף ציבור.   עצמאית

מנהלת פרויקט לדיור בר קיימא חברתי/פיזי בקריית יובל. 

ניסיון רב בשיתוף ציבור  עבודה עם תושבים וועדים. 

וקבלת הסכמות בפרויקטים פיזיים לשדרוג המרחב 

במגזר העסקי ופיתוח  הציבורי. ניסיון רב בשיתוף ציבור 

עסקי. בוגרת קורס להכשרת ליווי חברתי לפרויקטים של 

 התחדשות עירונית של חברת מוריה

 

יועצת  נועם טומס

 חברתית

054-4318866 noamthomas@gmail.com עצמאית   

מירב 

 אברמוביץ

אדריכלית, 

יועצת 

 חברתית

052-4317052 meravkari@gmail.com בוגרת תואר ראשון בארכיטקטורה ובינוי ערים של  עצמאית

הטכניון. בשנים האחרונות עסקה בתכנון קהילתי 

במינהל קהילתי חרדי בירושלים וכיום עוסקת בליווי 

חברתי בחברת מוריה ובהוראת האדריכלות. ניסיון רב 

 ל היבטיו בתכנון במגזר החרדי.על כ
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יועצת  מוריה כהן

חברתית 

ויועצת 

 לפיתוח אישי

050-9090585 

 

cmoria@amanet.co.il 

 

 

חברת 
 "דיאלוג"

העבודה יכולה 

להתבצע בכל 

הארץ, בשעות 

גמישות 

בתיאום מראש 

בתיאום מולי  -

או מול חברת 

 דיאלוג.

מאבחנת ארגונים / תאגדים / רשויות בהיבט של התאמת 
 משימות למבנה ארגוני

 
 ליווי, יישום והטמעת שינויים ארגוניים בארגונים הנדונים 

בניית תהליכי שיתוף ציבור מול הרשויות והטמעת 
 השינויים ברשויות 

 
פיתוח מודלים לניהול השינוי בתחומים חברתיים : נוער 

 רים עם מוגבלויות.בסיכון, צעי
 

 יעוץ חברתי בהתחדשות עירונית
 

 jobing1@gmail.com 054-2071424 יועץ חברתי יונתן בינג

 

עובד כעצמאי 
או דרך ארגון  

 מוזאיקה

מגשר במוזאיקה )קורס גישור בסיסי ופרקטיקום בגבים(. 

עובד כיום כיועץ משכנתאות וכלכלת משפחה. בעל תואר 

ראשון בתוכנית פכ"מ )פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה( 

ושני במדיניות ציבורית שניהם מהאוניברסיטה העברית. 

לפרטים נוספים ניתן להסתכל 

 ./http://jonathanbing.co באתר: 
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