
 
 
 
 

                                                                                                             
                

   
 
 

 פרטי יועצים 

 שבי מחיטאר 

יועצת ארגונית ומנחת קבוצות, בעלת תואר ראשון ביחסים בינלאומיים מהאוני' העברית ותואר שני  
כניות ואשר במסגרתה הנחתה ת, בהסברה ישראלית בעברביעוץ ארגוני מאוני' בר אילן. עסקה 

ובעלת ניסיון רב בהנחיית  . בעלת ניסיון בייעוץ לארגונים ולמנהלים בתחומים שוניםמנהיגות רבות
כלי הערכה אישיותי לפיתוח  LUMINA-מוסמכת הנחיית  סדנאות מנהלים מקרוב ומרחוק. שבי

 . ומעבירה סדנאות בתחום מיומנויות אישיות ומקצועיות

 רונן אלוש 

תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בסוציולוגיה ארגונית יישומית   יועץ ארגוני ומנחה קבוצות, בעל
שנות ניסיון בליווי ארגונים בתהליכי פיתוח ארגוני, הדרכה  15רונן הינו בעל  אוניברסיטת חיפה.מ

והנחייה, פיתוח מנהיגות, ליווי אישי למנהלים, תהליכים לשיפור חווית לקוח, ניהול פרויקטים  
ג רונן הנחה תוכניות רבות של פיתוח מנהלים בדר והטמעת שינויים בארגונים ממגוון מגזרים.

 במגזרים שונים. 

 מאיה גרוזנר

 יעוץ ארגוני מאוניברסיטת בר אילן. תואר שני במדעי החברה ותואר ראשון ב  בעלת

שנים. בעלת ניסיון בייעוץ ופיתוח תהליכים ארגוניים   8-יועצת ארגונית ומנחת קבוצות למעלה מ
כגון: תפיסת שירות והטמעתה, ליווי תהליכי שינוי, פיתוח והטמעת תפיסה ומיומנויות ניהול, תהליכי  

וח  שיפור חווית לקוח, פיתוח מסלולי למידה, תהליכים אסטרטגיים, תהליכי הערכת עובד, פית
וההחיית תוכניות מנהלים בדרגים שונים. בנוסף, בעלת הכשרה של מיטיב בנושא אושר   מנהיגות 

  .ארגוני ומנחה בתחום

 טימור כסיף 

בעלת תואר שני בייעוץ ארגוני בהתמחות באימון מנהלים מטעם המכללה למנהל. מאמנת  
ת על ידי משרד העבודה.  איק"א. מנחה קבוצות מוסמכ -מוסמכת על ידי איגוד המאמנים הישראלי 

מתמחה באימון מנהלים, הנחיית קבוצות, ייעוץ וליווי בארגונים ליצירת שינוי   .NLPמנחה בשיטת 
 ותהליכים פנימיים ותודעתיים, למיצוי הפוטנציאל הארגוני והאישי של המנהלים והעובדים בארגון 

בהנחיה של קורסי הכשרה, ניהול ומנהיגות בקרב מנהלים ועובדים במגוון  בעלת ניסיון עשיר טימור 
 רחב של ארגונים וחברות.  

  



 
 
 
 

                                                                                                             
                

   
 
 

 

 אפרת נעים

במנהל עסקים התמחות בייעוץ ארגוני   MBAיועצת ארגונית ומנחת קבוצות, בעלת תואר שני 
ים ומנהלים,  אפרת בעלת ניסיון בהנחיית קורסי מנהיגות, פיתוח צוות ובעלת תעודת מנחה קבוצות.

, במגזר הרפואי  ליווי מנהלים, ובהטמעת תהליכי שינוי בתחום שירות ומכירה בעולם הקמעונאי
 והציבורי והן בצה"ל.

 ענת כהן 

יועצת ארגונית ומנחת קבוצות. בעלת תואר שני במחלקה למנהל עסקים במגמה להתנהגות 
ההנחיה וההדרכה : סדנאות והכשרות בעלת ניסיון רב בתחום  ארגונית מאוניברסיטת בן גוריון.

פיתוח והנחיה בפועל,  לווי   -במגוון נושאים וארגונים מדרג זוטר ועד בכיר, העברת קורסי מנהלים
מנהלים בכירים וזוטרים, הכשרות ולווי פרטני להטמעה אישית של הכלים הניתנים בקורס, הכשרות 

פרטני בשטח להטמעת הנלמד אל תוך  צוותים והכשרות מנהלים לקבלת מיומנויות ניהול ולווי
 הפרקטיקה היומיומית לביצוע העבודה ושגרות ניהול, מדדים ובקרה.

 חיליק קארו 

בעל תואר ראשון במדעי הרוח והחברה ממכללת ספיר ותואר שני ביעוץ ופיתוח ארגוני ממכללת  
י בהתמחות  "פרס". בנוסף, לימודים לתעודת הוראה במסלול הכשרת אקדמאים במסלול העל יסוד 

 באזרחות, מדעי החברה וחינוך תעבורתי, מכללת בית ברל.

ל בשטח ובמטה, בעל  "רב בפיתוח וניהול הדרכה במגוון רחב של יחידות צה ןחיליק הינו בעל ניסיו
יכולות הדרכה והנחייה גבוהות, והתמחות ב: איתור ומיפוי צרכי הדרכה, פיתוח ועיצוב תוכניות 

 ו, תהליכי חניכה והערכת מפקדים, הערכת אפקטיביות הדרכתית ועוד. למידה ברמת מאקרו ומיקר

 שירה שונמן

, המתמחה בתחום פיתוח המנהיגות. שימשה כיועצת  2007ויועצת ארגונית משנת  M.Aפסיכולוגית 
בכירה בבית הספר לפיתוח מנהיגות, שם ליוותה את פיתוח המנהיגות בקורס חובלים ובמכללה  
לפיקוד ומטה. מרצה, מנחת קבוצות, ויועצת לארגונים ולמנהלים. עוסקת בפיתוח של כישורים  

שירה מתמחה   בינאישיות בקרב מנהלים, מורים ומנהלי בית ספר. רגשיים ומיומנויות תקשורת
  בפיתוח סדנאות המשלבות שחקנים ובעלת ניסיון רב בנושא.

 

 

 


