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 פרטי יועצים

 אמנון טימר 

בעל תואר ראשון בחוגים סוציולוגיה ואנתרופולוגיה חברתית, מדעי המדינה ותואר שני בסוציולוגיה 
תואר שני במשפטים מהמסלול לאמנון  בנוסף . ותעודת גישור ארגונית יישומית מאוניברסיטת חיפה

בעל   .,ושותף בחברת דיאלוגוג מנכ"ל דיאלאמנון הינו יועץ ארגוני,   האקדמי המכללה למינהל. 
והנחיית   ניסיון רב ביעוץ ופיתוח ארגוני לארגונים במגזרים שונים, ליווי מנהלים, פיתוח הדרכה

 .משימה הכשרות מנהלים וצוותי
 יעל סלם אופז

תואר שני בחוג ללימודי , . בעלת תואר ראשון בסוציולוגיה וחינוך , מנחת קבוצותיועצת ארגונית
 בעלת תעודת הכשרה בהנחיית קבוצות. ו ברסיטה העבריתהארגון מהאוני

ארגוני, פיתוח בעלת ניסיון בייעוץ לתהליכי שינוי , פיתוח  מנהלת  מחלקת ייעוץ ארגוני והדרכה,  יעל  
במגוון מגזרים וחוצי מגזרים וכן, בעלת ניסיון רב בייעוץ    הדרכה חדשניות בתחום המנהיגות  תוכניות

מנהלים   של  ובהנחיה  בכירים.אישי  מנהיגות    ומפקדים  לפיתוח  בבי"ס  יועצת  הייתה  בעברה  יעל 
   ויועצת פנים בחיל חינוך.

 רון גור 

בעל תואר ראשון בהנדסת תעשיה וניהול ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב.  
זרים  רון בעל ניסיון רב ביעוץ, ליווי והנחייה לארגונים במג בנוסף, לימודי דוקטורט במנהל עסקים.

ביניהם גופי בטחון, גופים ציבוריים ועסקיים כגון הכשרה למנהלים בכירים במגוון ארגונים,  -השונים
הנחיית קורסים והעברת תכנים מקצועיים ומתודות עבודה לשלל ארגונים, עיצוב ערכים, תרבות  

רטגי, יעוץ ארגונית ופיתוח הנהלות ליישום אסטרטגיות מנצחות, הובלת תהליכי חשיבה ותכנון אסט
 והובלת רה ארגון אסטרטגי בשלל גופים.  

 תמר קדר

בייעוץ ופיתוח ארגוני   ניבעלת תואר ראשון במדעי הרוח והחברה מהאוניברסיטה הפתוחה ותואר ש
ופיתוח   שירותבתחום הבעלת ניסיון רב בפיתוח והנחיית קורסים וסדנאות תמר מהמכללה למנהל. 

בנוסף, בעלת ניסיון  ה תהליכי פיתוח צוותים בהנהלות בכירות תמר ליוות .מנהלים בדרגים בכירים
בהובלת תהליכי הטמעה בארגונים, ניהול פרויקטים בתחום היעוץ הארגוני, פיתוח צוותים אורגניים 

 בארגונים, אבחון וליווי ארגוני. 
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 רינה שמיר 

שון בסוציולוגיה יועצת ארגונית, מפתחת מנהיגות בקרב הנהלות ומנחת קבוצות. בעלת תואר רא
 ואנתרופולוגיה (האונ' העברית) ותואר שני בלימודי עבודה (אונ' תל אביב) .  

בנוסף,   . ומקדמת מרחבים בינמגזריים  רינה בעלת מומחיות וניסיון בפיתוח בכירים במגזר בציבורי
 מלמדת ומנחה מנהלים בכירים באונ' העברית (בחוג למדיניות ציבורית).   היא 

ה, שימשה רינה כמפקדת בית הספר לפיתוח מנהיגות בצה"ל. במסגרת תפקידיה בין תפקידי
-הובילה ופיתחה תפיסות מנהיגות בקרב מפקדים רבים ובקרב אנשי המקצוע בתחומי מדעי

 ההתנהגות.  
 מוטי קומפורטי

 בעל תואר בהנדסה, תעשייה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון.
רגונים קטנים וגדולים ביישום הניהול הרזה ובביצוע אירועי בעל ניסיון רב במתן הרצאות וליווי א

 Leanבנוסף, ליווי ארגונים, מנהלים בכירים ודרג ביניים, בתהליכי שיפור ע"פ תפישת ה  קייזן.
Manufacturing  הנחיית קבוצות באירועי ,/Kaizen הדרכות והרצאות בנושאי ,Lean. 

 ורד שריג  

יזרעאל ותואר שני בלימודי עבודה בעלת תואר ראשון במדעי ההתנהגות ממכללת עמק 
 תעודת הנחיית קבוצות מטעם אוניברסיטת חיפה. תובעל מאוניברסיטת תל אביב

ורד בעלת ניסיון רב בהנחיית פיתוח והנחיה של קורסי ניהול במגוון נושאי ניהול ומנהיגות, סדנאות 
יעוץ אישי ומערכתי, יעוץ בכניסה לתפקיד ניהולי,  -יעוץ אישי למנהליםלמיומנויות רכות. בנוסף, 

 הובלת תהליכי פיתוח צוות ותהליכי שיפור עבודת ממשקים. 
 גלעד קילון  

, ומרצה מן החוץ (לשעבר) במכללת  יישומית, אוניברסיטת חיפה-בסוציולוגיה ארגונית MAבעל 
  16יר ומנחה קבוצות בעל ניסיון של למעלה מ בכניהולי יועץ  עמק יזרעאל ובאוניברסיטת חיפה.

בעבודה עם  עשיר ומגוון ניסיון בעל שנים בעבודה עם ארגונים, מנהלים, הנהלות וצוותי ניהול. 
 ארגונים מסקטורים שונים אותם ליווה במשך השנים בתהליכי צמיחה, התפתחות ושינוי. 

 .   Luminaבעל זיכיון לעבודה עם כלי האבחון של 
   ינדזברגרויטל ו

יועצת ארגונית, מנחת קבוצות ומאמנת אישית וניהולית. בוגרת תואר שני במנהל עסקים 
 אביב. -מאוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון בפסיכולוגיה וניהול באוניברסיטת תל

מומחית לנושאי חוסן ופיתוח מצוינות מבוססת חוזקות. בעלת ניסיון ייעוצי של כמעט עשרים שנה 
 בתחומי ליווי שינויים ארגוניים, ייעוץ אסטרטגי, פיתוח מנהיגות ופיתוח צוותים.  בעיקר בצה"ל 

 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  

וד ומטה. מרצה, מנחת קבוצות, ויועצת לארגונים ולמנהלים. עוסקת בפיתוח של כישורים לפיק
שירה מתמחה  רגשיים ומיומנויות תקשורת בינאישיות בקרב מנהלים, מורים ומנהלי בית ספר.

   בפיתוח סדנאות המשלבות שחקנים ובעלת ניסיון רב בנושא.
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 ד"ר סמדר פורת

נית, מנחת קבוצות, מרצה ויועצת מנוסה. סמדר משלבת בין וסמדר פורת היא פסיכולוגית ארג
היותה מרצה (בחוג לסוציולוגיה ארגונית באוניברסיטת חיפה ובפסיכולוגיה ארגונית באוניברסיטת  

אריאל) לבין ייעוץ, הנחיית תוכניות בארגונים שונים ומתן הרצאות סביב נושאים של רשתיות, 
שותפה במכון למנהיגות איכותית  בעברה תהיסמדר הי מנהיגות משותפת ומנהיגות לחדשנות.

  ייעוץ לפיתוח חדשנות במנהיגות ומנהיגות לחדשנות בארגונים. ב עוסקתוכיום  R&Dומנהלת ה
ניסיון רב בפיתוח מנהיגות של מנהלים וצוותי ניהול בארץ ובעולם, ייעוץ לבכירים   תסמדר בעל

 ות וחדשנות בארגונים. ח מנהיגועיצוב אסטרטגית מנהיגות ותהליכי פיתו
סמדר עבדה בצה"ל בבית  . תהליכים אשר פותחו על ידי סמדר יושמו בארגונים מהגדולים במשק 

הספר לפיתוח מנהיגות ובנוסף ליוותה הקמת יחידת פיתוח מנהיגות לחיל המודיעין ("חבצלות") 
    תוך פיתוח צירי המנהיגות לצד הצירים המקצועיים.

 


