
 יועצים חברתיים להתחדשות עירונית

 

 

ארגון /  אימייל טלפון מקצוע שם

יועץ 

 עצמאי

 ניסיון מקצועי

ד"ר אורית ברור 

 דוד -בן

אנתרופולוגית, יועצת 

 חברתית ואוצרת

050-5587528 oritbd@gmail.com תעצמאי   

 דיאלוג

מנכ"ל אמנון 

 טימור

יעוץ ארגוני מחקר 

 והדרכה בע"מ

052-2650545, 

03-7659585 

tamnon@amanet.co.il 

  

   ארגון

 zohargin@bezeqint.net 050-5552969 מתכננת חברתית חגית אדיב

  

תואר שני בגיאוגרפיה, לימודי  תעצמאי

 תעודה בחנוך והנחיה בין אישית.

שנה  30של למעלה מ  נסיון

בתכנון אורבני חברתי בצוותים 

מקצועיים בתוכניות אב -רב

ומתאר  עבור אוכלוסיות מגוונות 

בישובים עירוניים וכפריים 

ובתוכניות התחדשות עירונית 

בתל אביב, רמלה, גבעתיים 

וחולון. מתמחה הקידום תהליכים 

של שיתוף ציבור. בעבר עבדתי 

יקט שנים רבות בירושלים בפרוי

שיקום שכונות , מנהלת מינהלת 

בקעה ואחראית על פיתוח אורבני 

  במינהלים הקהילתיים. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



תכנון חברתי ושיתוף  דורית פרי

 ציבור

052-2631262 

 

prigat@netvision.net.il 

 

  

בעלת תואר שני כפול בתכנון  תעצמאי

ערים ובעבודה סוציאלית 

קהילתית. בעלת ניסיון בליווי 

בתוכניות שכונות ומתחמים 

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.

 הכשרות לאנשי מקצוע ותושבים.

 – אורבניקס

תכנון, כלכלה 

 וסביבה, 

 ניר-ברלואיס 

 052-8360912   מתכנן חברתי

03-6102817 

Louis@barnir.co.il 

  

  

  

בעל תואר שני בתכנון ערים  ארגון

ואזורים, בוגר קורס גישור. בעל 

נסיון "שטח" בעבודות עם פסיפס 

החברה הישראלית במסגרת 

 פרוייקטים שונים:

ליווי תכניות להתחדשות  -

עיריות, יזמים, קבוצות  –עירונית 

 התארגנות תושבים.

הרצאות וסדנאות להעצמה  -

 אזרחית וחברתית.

הטמעת תכנון חברתי בתכניות  -

 סטטוטוריות. 

תכנון, ייעוץ וביצוע תהליכי  -

 שיתוף תושבים בתכנון.

  הכנת דו"חות חברתיים. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חגית נעלי יוסף

viaplan 

 מתכננת חברתית

 לרשויות בלבד

054-4902743 hagit@viaplan.co.il 

  

המשרד עוסק בליווי תכניות  ארגון

התחדשות בהכנת נספח חברתי, 

שילוב שיקולים חברתיים בתכנון, 

הכנת הנחיות להטמעת שיקולים 

חברתיים בתכנון, סקרים חברתיים, 

שיתוף והשתתפות תושבים בתכניות 

 התחדשות.

 

 מוזאיקה

 עידו קלינברגר

ובניית עמותה לגישור 

 הסכמות

054-7840819 ido@mosaica.org.il 

  

 ליווי מתחמים - ארגון

אפיון חברתי וכתיבת דו"חות  -

 חברתיים

 בניית מנהיגות ונציגות דיירים -

 גישור וייעוץ בקונפליקטים -

בניית הסכמות בין דיירים ובין  -

 כל הגורמים המעורבים

ייעוץ לעיריות ולמינהלות  -

 להתחדשות עירונית

 קורסי תושבים -

 יעוץ ליזמים -

  

מנהל התכנית בעל תואר ראשון 

בגיאוגרפיה ותכנון ובסוציולוגיה 

ותואר שני בניהול ויישוב 

סכסוכים. עוסק בליווי תושבים 

וליווי תהליכי התחדשות עירונית 

, ומנהל צוות של 2010משנת 

 מגשרים ויועצים מקצועיים.

 אינטרלוק

 יואל סגל

 yoels@interlocdev.com 050-5255741 חברתייועץ ומתכנן 

  

   עצמאי

   עצמאי amnon@jtmt.gov.il 050-6894912  יועץ שיתוף ציבור אמנון אליאן



יועץ שיתוף ציבור,  הריברטו וינטר

 יועץ חברתי

054-7360099 winterherib@gmail.com עצמאי   

הנחיית תהליכים  מודוס )עמיתי( 

 שיתופיים

052-2630675 amitay@modus.org.il ארגון  

מתמחה בתהליכי בניית   תעצמאי sgeula@gmail.com 0544945009 יועצת חברתית גאולה שוורץ

 הסכמות ושיתוף ציבור

 050-4204872 עובדת קהילתית הילית שחר

  

Hilit1012@gmail.com בעלת תואר ראשון בעבודה  עצמאית

סוציאלית באורינטאציה 

 קהילתית.  

ניסיון בעבודה מול ועדי בתים 

ונציגויות לרבות בתהליכים של 

 התחדשות עירונית. 

מתכננת ערים ויועצת  חברוני צופיה

 חברתית

 052-9044400 tzofialy@gmail.com עצמאית   

מתכנן ערים ויועץ  יהונתן היימן

 חברתי

0523-298432 jonathan.heyman@gmail.co

m 

בעל תואר שני בתכנון ערים  עצמאי

ואזורים, תואר ראשון במדעי 

הסביבה וגאוגרפיה. בעל ניסיון 

עשיר בתכנון ערים ואזורים 

במגזר הפרטי ובשנים האחרונות 

עובד כמתכנן שכונתי במנהלים 

 קהילתיים בירושלים.

  

אדריכלית ויועצת  אסנת לינדר

 חברתית

 054-7624446 Linder.osnat@gmail.com בעלת תואר ראשון באדריכלות  עצמאית

וניסיון בתכנון פרויקטים למגורים, 

מבני ציבור ותב״ע. בעבר 

מתכננת שכונתית במנהל 

 קהילתי בירושלים.

mailto:tzofialy@gmail.com


.moran.dahan1@mail.huji.ac 052-8448950 יועצת חברתית מורן דהן

il 

בוגרת תואר שני 'פיתוח קהילות'  עצמאית

באוניברסיטה העברית, עובדת 

כרכזת 'הקליניקה האורבנית' 

שבאוניברסיטה העברית, ועוסקת 

בתחומי בין קהילה לעירוניות 

 חברתית. 

  

מנהל תכניות  יאיר קמייסקי

קהילתיות, חינוכיות , 

סביבתיות  וחברתיות 

באוכלוסיות מוחלשות 

 ומתכנן חברתי

054-4554223 yairk@jdc.org.il - מנהל

תכניות 

בכיר 

בג'וינט 

 ישראל

יועץ  -

  עצמאי

 

בעל ניסיון של שנים רבות  

בעבודה עם אוכלוסיות מוחלשות 

ובמיוחד  בשכונות בפריפריה 

 החברתית.

בעל ידע וניסיון כסגן יו"ר ועד צור 

תושבים (בתחום  10,000הדסה )

תכנון ובניה ובמיוחד בממשק בין 

הציבור לגורמים מתכננים 

 ויזמיים.

יועצת של הרשות לפיתוח ירושלים   עצמאית rachelbm2000@gmail.com   יועצת חברתית רחל בן משה

לשיתוף ציבור. מנהלת פרויקט לדיור 

בר קיימא חברתי/פיזי בקריית יובל. 

ניסיון רב  עבודה עם תושבים וועדים. 

בשיתוף ציבור וקבלת הסכמות 

פיזיים לשדרוג המרחב  בפרויקטים

הציבורי. ניסיון רב בשיתוף 

במגזר העסקי ופיתוח עסקי.  ציבור 

בוגרת קורס להכשרת ליווי חברתי 

לפרויקטים של התחדשות עירונית 

 של חברת מוריה

 

   עצמאית noamthomas@gmail.com 054-4318866 יועצת חברתית נועם טומס



אדריכלית, יועצת  מירב אברמוביץ

 חברתית

052-4317052 meravkari@gmail.com בוגרת תואר ראשון  עצמאית

בארכיטקטורה ובינוי ערים של 

הטכניון. בשנים האחרונות עסקה 

בתכנון קהילתי במינהל קהילתי 

חרדי בירושלים וכיום עוסקת 

בליווי חברתי בחברת מוריה 

ובהוראת האדריכלות. ניסיון רב 

על כל היבטיו בתכנון במגזר 

 החרדי.

 anat.1@hotmail.com 054-5657376 יועצת חברתית נת מופקדיע
פרטי/ מנהלת 

תכניות 

בכירה תבת, 

 ג'ויינט ישראל

 

מנהלת ומקימה את מרכזי 

התעסוקה משרד העבודה והרווחה 

והרשויות המקומיות מטעם תבת 

 ג'ויינט ישראל.

הובילה תהליכי יעוץ וליווי רוחביים 

במשרדי ההמשלה: תהליך התכנון 

האסטרטגי, תהליך הרפורמה 

 בשירות הציבורי ועוד.

ממקימי התנועה הירושלמית 

ומנכ"לית ההקמה של התנועה. 

פעילה בתחום ההתחדשות 

העירונית בשכונת מגוריה 

 בירושלים. 

  

  

 


