הבוגרים הם
העסק של כולנו

הבוגרים שלנו הם
העסק של כולנו
הם מקור הגאווה שלנו ואנו רואים בהם שגרירים.
אנו שמחים היום יותר מתמיד ,לתת במה לעסקי הבוגרים.
לאחר תקופה מורכבת ,שעוד עתידה להיות מורכבת יותר  -הערבות
ההדדית חשובה מתמיד .ריכזנו עבורכם מגוון עסקים של בוגרי האקדמית,
עם הטבות ייחודיות לכם!
אז מזמינים אתכם להנות מהטבות ולתמוך בעסקים של הבוגרים שלנו.

אז מזמינים אתכם להנות מהטבות
ולתמוך בעסקים של הבוגרים שלנו.
ארגון הבוגרים  -האקדמית תל אביב יפו

מגדירים את האקדמיה מחדש

תמיר בלכר
אימון הוליסטי להתפתחות אישית
אימון הוא תהליך מונחה קצר-טווח במסגרתו אדם צועד לעבר
מטרה מוגדרת מראש בסיוע מאמן.
באימון הוליסטי בפרט העבודה מתבצעת הן ברמה הקוגניטיבית-
שכלית והן בעבודה על רבדים עמוקים יותר בהוויה :לדוגמה גוף-
נפש ,תת-מודע ,ועבודה רגשית .זאת באמצעות כלים כמו דימיון
מודרך ,יצירה ,ילד פנימי.

תמיר בלכר

האימון מותאם למתאמן  -לפי רצונו וצרכיו.
האימונים מתקיימים בפגישה אחד על אחד בקליניקה או באונליין.

פרטי התקשרות:
טלפון054-4552872 :
מייל:

מפגש ראשון חינם!

tamirblecher@gmail.com

 | EpubSystemsפתרונות חכמים
להוצאה לאור דיגיטלית.
ספרים אלקטרוניים ואפליקציית קריאה עם אלפי כותרים
בעברית ממגוון מוציאים לאור תוך שמירה על זכויות הסופרים.
המון ספרים בחינם בשל משבר הקורונה .ספרי אודיו וספרים
אינטראקטיביים.

ניר לוק

פרטי התקשרות:
טלפון077-3451111 :
מיילZiv@actvtec.co.il :
אתרwww.actvtec.co.il :

•הפקת ספר דיגיטלי בעלות של 180
הפקת ספר ילדים אינטראקטיבי בהנחה
של 25%

מגדירים את האקדמיה מחדש

₪

מכון צומת דרכים
ייעוץ קריירה ,הכוונה מקצועית ,שינוי קריירה ,כתיבת קורות
חיים ,הכנה לריאיון עבודה ,קורסים דיגיטליים בתחומים של
בחירת קריירה /קבלת החלטות /יצירת שינוי /הכנה לריאיון
עבודה /מציאת עבודה בשנת  2020ועוד.
בתקופה זו כל שירותי המכון ,ובכללם פגישות הייעוץ ,האבחון
וקורסי הידע מונגשים מרחוק ואפשריים גם מבלי לצאת מהבית.

יהושע הראל

פרטי התקשרות:

 10%על כל המוצרים והשירותים

www.crossway.co.il

מכון טמיר לפסיכותרפיה
טיפולי פסיכותרפיה אשר נערכים על ידי מטפלים מוסמכים-
פסיכולוגים ועובדים סוציאליים קליניים.

אופיר ברגמן

פרטי התקשרות:

www.tipulpsychology.co.il

עלות טיפול של 250
במקום  50( ₪ 320דקות)

מגדירים את האקדמיה מחדש

₪

שקד סלסה וריקודים לטיניים
שיעורי ריקוד לטיני ,סלסה בצ'אטה ועוד.
ליחידים או זוגות ,באמצעות קורסים ,סדנאות ,שיעורים פרטיים
ולימוד אונליין במגוון אפשרויות

שקד פרומקין

פרטי התקשרות:

טלפון052-4733342 :
אתרshaqedlatindance.com :

פייסבוקwww.facebook.com/ :
/groups/806042413213347

 10%הנחה על הקורסים הדיגיטליים
ולהוסיף ליחידים ולזוגות

אימון אישי  -ליווי במשברים
ובתהליכי שינוי
אימון היא טכניקת טיפול המבוססת על גישת הפסיכולוגיה
החיובית .אימון אישי הוא תהליך ממוקד ומוגבל בזמן המציע ליווי
מלא בתהליכי שינוי .במקום "לקפוא על השמרים" דווקא תקופה זו
היא הזמן לעצור ולבחון מחדש מטרות ,יעדים וחלומות .הפכו את
השינוי להחלטה אקטיבית וצאו לדרך חדשה בחייכם ביחד איתי.

ירדן סטמפו

פרטי התקשרות:
אימיילystempo@gmail.com :
טלפון054-5674226 :
אינסטגרם@stempoyarden :

שמי ירדן סטמפו ,מאמנת מוסמכת בלשכת המאמנים בישראל,
עוסקת בתחום האימון וחקר הקוגניציה מעל  5שנים MBA .במנהל
עסקים .מנחת קבוצות ,מלווה אנשים וארגונים בתהליכי צמיחה
והתפתחות אישית ומקצועית.

 10פגישות דיגיטליות
בעלות  ₪ 1000בלבד!
מחיר מיוחד לתקופה הנוכחית.

מגדירים את האקדמיה מחדש

במקום ₪ 1500

Tourismo

אורי חזן

פרטי התקשרות:

 Tourismoמציעה הזדמנות עסקית נדירה ליזמים בהשקעה
נמוכה במיוחד! אם חשבת להקים עסק ולא ידעת מה או
שחיכית לזמן הנכון  -עכשיו זה הזמן.
 Tourismoמספקת פתרונות מלאים למרכזי מכירות טלפוניים
( )Call Centersהמוכרים חבילות של תיירות אסטתית בחו״ל
תחת מותג ( )White Labelמשלהם .החבילות כוללות טיפול
(השתלות שיער ,שיניים ,ניתוחים פלסטיים) ,מלונות והעברות.
ניתן לעבוד מול כל שוק בעולם! כל מה שהיזם צריך  -הוא אנשי
מכירות בטלפון ,אנחנו דואגים לשאר.
 Tourismoמספקת טכנולוגיה ( CRMובניית אתר אינטרנט),
אופרציה (הסכמים מול קליניקות ,מלונות ,חברות תיירות
ונסיעות) ,עזרה בשיווק (לידים  -הרי חייבים) והדרכות.

 20%הנחה בדמי ההקמה

www.tourismo.io

מכון הלל -המרכז הפסיכולוגי
לקידום למידה
המכון הוקם מתוך שליחות לתת מענה רגשי באיזור הצפון
לילדים,בני נוער והורים ,זאת באמצעות מגוון טיפולים ,אבחונים
ומתן שיעורי הוראה מתקנת ללמידה מיטבית.

אלעד כהן

פרטי התקשרות:
טלפון054-2421710 :
אתר:

elad-cohen.wixsite.com/
machon-halel

המכון מתמחה בהפעלת התערבויות טיפוליות להתמודדות עם
דיכאון והפרעות מצב רוח ,הפרעות התנהגות ,הפרעות קשב
וריכוז ,הרטבה/הצטאות (ילדים) ,חרדה ,לקויות למידה,מיומנויות
קריאה/כתיבה ,משברי חיים (גירושים ,אסון) ,פוביות ,קשיים
בהתארגנות וקשיים במיומנויות חברתיות".

ניתן לפנות בעת הזו לצוות שלנו לקבלת
תמיכה רגשית וייעוץ בכל שאלה ללא עלות.
שעות המענה בין 08:00-18:00

מגדירים את האקדמיה מחדש

''סיפורי איפור''
מתוך החיבור שבין הכשרתי בפסיכולוגיה לבין העיסוק באיפור,
נולדו "סיפורי איפור" ,בלוג ,קבוצת נשים בפייסבוק וערוץ יוטיוב.
אני מאפרת כלות ולארועים מיוחדים ,מלמדת נשים איפור ,חלק
מצוות צילום קמפיינים שמטרתו לאפשר לעסקים לספר את
סיפור העסק בתמונות ומצלמת נשים בעצמי ,חוויה מעצימה מול
מצלמה לכל אשה באשר היא.

לאנה שוורצמן

פרטי התקשרות:
אתר:

www.lana-makeup.co.il
טלפון050-6407408 :

 20%הנחה לבוגרים על כל השירותים

דיו מונטיפיורי
דיו למדפסות | טונרים למדפסות
משלוחים מהירים עד בית הלקוח!

אור קיילס

דיומונטיפיורי

פרטי התקשרות:
טלפון052-848-5000 :
אתרdyomonti.co.il :
פייסבוק:
www.facebook.com/DyoMonti

מבצע שיעיף לכם ת׳ראש דיו חזרה ללימודים:
 20%הנחה על דיו וטונרים לכל הסטודנטים
ובוגרי ״האקדמית״!

מגדירים את האקדמיה מחדש

אקטיביטק בע"מ
שרותי שיווק דיגיטלי מתקדמים :פרסום ב ,Google Ads
פרסום בפייסבוק ,קידום אתרים ,מסחר אלקטרוני ועוד.

זיו גולדוסר
פרטי התקשרות:

טלפון משרד077-3451111 :
פקס077-2070085 :
ישיר03-6331682 :
מיילZiv@actvtec.co.il :
www.actvtec.co.il

 20%הנחה

שלי רמות  -פסיכותרפיה.
טיפול קוגניטיבי התנהגותי
אני מטפלת קוגניטיבית התנהגותית במגוון רחב של בעיות כמו
דיכאון ,חרדות , .o.c.d ,טיפול זוגי ועוד.
הטיפול הוא קצר מועד .בגישה זו המטופל הופך להיות
המומחה לבעיתו ,ומקבל כלים לפתרונה.

שלי רמות
 M.scבפסיכותרפיה
פרטי התקשרות:
אתרwww.alhasapa.co.il :
פלאפון 0502977557
מייל shellyflo@walla.com

 5פגישות ראשונות בעלות 100
לפגישה (ל 50דקות) ( .כרגע און ליין בסקייפ בזום
₪

או בשיחת וידאו או שיחה רגילה לנוחיות המטופל/ת )

מגדירים את האקדמיה מחדש

Frontask CRM
מערכת  CRMלניהול קשרי לקוחות בענן .המיועדת עבור עסקים
קטנים בינוניים ,לניהול המידע העסקי ,ייעול הפעילות והגדלת

אורן בר-אל

פרטי התקשרות:
אתרwww.frontask.co.il:

לבוגרים בעלי עסקים .חודש שימוש ראשון
בחינם  +חבילת  VIPללא עלות

מדרשת יפו לתיירות
אטרקציות ביפו,
סיור עששיות רומנטי עם יין
יפו שמאחורי הקלעים
סיור טעימות בשוק לוינסקי

יובל אלפרט

פרטי התקשרות:

סיור גרפיטי ביפו עם סדנה יוצרת
המרוץ למיליון ביפו

 5%הנחה

אתרwww.midyafo.co.il :

מגדירים את האקדמיה מחדש

ענת קציר אליאל  -טיפול רגשי
בעזרת בעלי חיים והדרכת הורים
מציעה טיפול רגשי בעזרת בעלי חיים לילדים ונוער
והדרכת הורים

ענת קציר אליאל

פרטי התקשרות:

אתרwww.animal.co.il:

המרפאה לשינה טבעית -
פסיכולוג רפואי מומחה
טיפול לבעיות שינה באמצעות ( CBTIטיפול קוגניטיבי
התנהגותי לאינסומניה).
טיפול פרטני ,סדנאות ,הדרכת הורים ,והרצאות.
אפשרות של מפגשים וסדנאות פנים אל פנים או באופן
אינטרנטי.

אורי מנדלקורן

פרטי התקשרות:
טלפון052-5374137 :
פייסבוק:

www.facebook.com/
/NSleep.clinic

 15%הנחה על המפגשים
עבור בוגרי המכללה

מגדירים את האקדמיה מחדש

בית הספר למקצועות הטיפול

הילה בק רפאלי

פרטי התקשרות:
אתר:

הכשרות מתקדמות בתחום הטיפול במגע ובתנועה.
הקורסים המובילים למטפלים במגע ותנועה
בית הספר למקצועות הטיפול מציע מגוון קורסים מובילים
וסדנאות מקצועיות בתחום הבריאות והספורט שנוצרו על מנת
להעשיר ולהעצים את הידע המקצועי שלכם ,חברי קהילת
המטפלים והמאמנים בישראל.
סגל בית הספר עומד לרשותכם בכל עת ,במהלך הלימודים
ובסיומם ,עם שירות אישי ותמיכה מקצועית ,כי ההצלחה שלכם
היא ההצלחה שלנו!

 15%הנחה על כל ההכשרות

www.mtacademy.co.il

קריוקי טוקי | Karaoke Talkie
קריוקי טוקי זה קונספט שבו אנשים מציגים מצגת שרואים
לראשונה יחד עם הקהל .מדובר באירועים כייפים שמשלבים
משחקיות מעולם האימפרוב ,וכל זה כדי לעזור לאנשים להפוך
פחד במה להתרגשות ,ומצד שני לאתגר דוברים מנוסים לצאת
מעולם הנוחות שלהם.

נופר דרוקמן

פרטי התקשרות:

אנחנו מעבירים ערבי כיף וגיבוש לארגונים וחברות  -בימים האלה
עושות את זה און ליין ,סדנאות סטוריטלינג אישיות וקבוצתיות,
וחוץ מזה תהליכי עומק בחברות  -איך לקחת את הסיפור ולמנף
את זה במכירות.

 15%הנחה במחיר לבוגרי האקדמית.

אתרkaraoke-talkie.com/ :

מגדירים את האקדמיה מחדש

ליאת עזריה אהרונוביץ
ייעוץ ,ליווי והרצאות להורים

ליאת עזריה אהרונוביץ

פרטי התקשרות:
פייסבוק:

www.facebook.com/
/newhorut

 50%לפגישת ייעוץ און ליין

:ZoomOut - ZoomIn
פיתוח עסקי ואישי למנהלים
מחייכים ואפקטיביים יותר
 .1הרצאות
 .2ייעוץ אסטרטגי לחברות ,ארגונים ועסקים
.3פיתוח מנהלים
כל אלו יהפכו אתכם למחייכים ואפקטיביי יותר באמצעות
מתודולוגיית ( ZoomOut- ZoomInמנהיגות עצמית על
שלושת חלקיה.

לירון פורת

פרטי התקשרות:

אתרLironporat.co.il:

 50%על פגישה ראשונה של פיתוח מנהלים
ולתקופת הקורונה בלבד :גם על ייעוץ ממוקד
לעסקים (מפגש לייזר חד פעמי).
בהרצאות :צ'ופר קטן למארחים.

מגדירים את האקדמיה מחדש

מאיה מושקוביץ
מאמנת לצמיחה אישית ועסקית
אימון ,ליווי וסדנאות לפרטים וארגונים .התמחות בתהליכי אימון
לקבלת החלטות והתפתחות מבחינה תעסוקתית ומקצועית.

מאיה מושקוביץ

פרטי התקשרות:
טלפון054-6430432 :

שיחת בדיקת התאמה חינם+
 25%הנחה ל 5-מפגשים אישיים

שרון קרמיקה
אנחנו עסק משפחתי ותיק בתחום עיצוב הבית.
אנו עובדים עם החברות הגדולות ומן השורה הראשונה בענף.
בין מוצרינו תוכלו למצוא :ריצוף וחיפוי ,כלים סניטרים ,ברזים,
אמבטיות ,מקלחונים ,ארונות אמבטיה ,פרקטים ואביזרים נלווים.

אור שרון

אנו מתמחים בייצור ארונות אמבטיה בהזמנה על-פי מידה ,ארונות
אלו מיוצרים בהתאמה אישית ובשלל חומרים וצבעים על פי
בקשת הלקוח.
אתם מוזמנים להגיע ולהתרשם ממוצרים איכותיים ,ליהנות מייעוץ
מקצועי ולקבל שירות מכל הלב.

פרטי התקשרות:
כתובת :יצחק בן צבי  ,45ראשל״צ
טלפון03-9410924 :

אתרsharon-ceramic.co.il :

משלוח חינם בקנייה מעל 250
(באזור מרכז הארץ).

מגדירים את האקדמיה מחדש

₪

חיבוקכלב
בעלת קליניקה לטיפול רגשי לילדים ,נוער הורים ומבוגרים.
נעזרת בבעלי חיים ובטבע בטיפול.בימים אלו מטפלת באמצעות
זום באונליין היישר מהקליניקה.

ענבר הלמן

פרטי התקשרות:
כתובת :מושב נטעים,
רח' השקד .6
טלפון054-3318292 :

עלות הטיפול לסטודנטים או בוגרים של
האוניברסיטה הינה .₪ 200

בית חרושת לאתרים
הקמת אתרי אינטרנט ,שיווק ברשתות חברתיות ,קידום אתרים
במנועי חיפוש.

ניר שרון

פרטי התקשרות:
אתר:

www.wp-factory.co.il

 10%הנחה על הקמת אתר תדמית (בתוקף
עד לסוף שנת .)2020

מגדירים את האקדמיה מחדש

,wizedom
השמת עובדים להייטק
ממשרדינו בגבעתיים ,מגייסים לחברות הייטק מובילות
וסטארטאפים.
מוזמנים לשלוח קורות חיים.

תמר מגנזי

חיפוש משרות בחברות הייטק והשמה.

פרטי התקשרות:
טלפון050-7496984 :

לסקום פתרונות טכנולוגיים בע"מ

ניר לסקו

אנו מתמחים בהקמת רשתות לתקשורת מחשבים
ומערכות ביטחון
חדרי שרתים
תשתית תקשורת
מצלמות אבטחה
בקרת כניסה
אזעקה
הקמת חדרי ישיבות
ועוד

פרטי התקשרות:
פייסבוק:

www.facebook.com//
/Lascom

מגדירים את האקדמיה מחדש

חנה זלקה
תמלולים-
תמלולי שיחות ,תמלולי ראיונות ,תמלול מאנגלית לעברית,
תמלולי וידאו וכתוביות

חנה זלקה

פרטי התקשרות:
טלפון 052-6643690 :
אימייל:

hanazellka@gmail.com

תמלול מאנגלית לעברית ,במחיר של תמלול
עברית 10% .הנחה על תמלולים בעברית.

גל  -עיסוי רפואי וספורטתרפי
טיפול בפציעות ספורט ובכאבים כרוניים .טיפול הפגת
סטרטס ,כאבי צוואר ,שכמות וראש.

גל אברהם

פרטי התקשרות:
פייסבוק:

www.facebook.com/
GalMassageTherapy

 30%הנחה על טיפול ראשון.
קליניקה בת"א

מגדירים את האקדמיה מחדש

- SHALAVHABA
פיתוח יזמות ועסקים
זיהוי ופיתוח מנועי צמיחה ,יעוץ וליווי עסקי ליזמים ולבעלי
עסקים ,שהעסק או היזמות שלהם מבוססים על הידע /הניסיון/
המומחיות /הכישרון שלהם .למשל :יועצים ,מאמנים ,מעצבים,
מקצועות הדרכה ,מקצועות בתחום אורח חיים בריא ,מטפלים
ועוד

ענבר ישראל

פרטי התקשרות:
טלפון050-7245147 :
פייסבוק:

www.shalav-haba.co.il

הטבה למעוניינים להתייעץ לגבי הקמת עסק או למעוניינים
לחשוב יחד לגבי אתגר נקודתי בעסק /במיזם שלהם.

 1שעת סיעור מוחות ב ZOOM -ב + ₪ 100 -מע"מ
(מוגבל עד שעתיים לאדם)

ילדי הפלא אווטאר
מטרת החברה ליצור ולפתח גישות ושיטות חינוכיות
אלטרנטיביות ,המתאימות לרוח התקופה .העשייה ממוקדת
בבניית כלים חינוכיים מגוונים ודינמיים המתאימים לכל ילד
על פי צרכיו ומאפשרים לו ללמוד מתוך הנאה וכיף .ילדי הפלא
מציעה מגוון רחב של תכנים ,פעילויות אשר ניתן להתאים לכל
מטרה .אנו מומחים בהתאמה אישית של תוכן וסדנאות לבתי
ספר ,חברות ואירועים.

טל נדלר

פרטי התקשרות:
אתר:

www.wonderkids.co.il

 10%הנחה

מגדירים את האקדמיה מחדש

Portugalski - Portugal Passport

מילי רייס-גולדנסקי

ייעוץ בהשגת אישור מהקהילה היהודית בפורטוגל לצאצאים
למגורשי ספרד והגשת בקשת אזרחות פורטוגלית בממשלת
פורטוגל .שלום כאן מילי וזיו גולדנסקי ,אם אתם נכדים וילדים
ליוצאי :מרוקו  /טוניס  /מצריים  /לוב  /טורקיה  /לבנון /
אלג'יר  /עיראק /בולגריה  /רומניה  /פולין  /יוון  /הונגריה /
יוגוסלביה ועוד  ...אתם זכאים לדרכון פורטוגלי שהוא דרכון
אירופאי! (בהעדר עבר פלילי ובכפוף לממשלת פורטוגל)
בדיקת זכאות בחינם! נשמח לעזור ולייעץ באהבה!

פרטי התקשרות:
אימייל:

PortugalskiPassport@gmail.com

וואטסאפ+ 351966477562 :
פייסבוקwww.facebook.com/ :

mili.raisgoldansky

 ₪ 500הנחה לכל התהליך לאזרחות
פורטוגלית.

בר המר טיפול בתנועה
מטפלת רגשית  ,מטפלת בתנועה ,מורה להיפ הופ ,לאנגלית
ומתמטיקה

בר המר

פרטי התקשרות:
אתר:

 25%הנחה

www.wonderkids.co.il

מגדירים את האקדמיה מחדש

פסיכולוגית
טיפול פסיכולוגי באזור רחובות גדרה יבנה
טיפולים מקוונים מרחוק
לימודים מתקדמים למטפלים בפסיכותרפיה מחוץ לחדר
סדנאות צוותים ומנהלים בנושאי מיינדפולנס ,שחיקה בעבודה
ושיתוף פעולה בעבודה צוותית.
הדרכות הורים

ארני זקס

פרטי התקשרות:
טלפון050-7561696 :
אתרwww.arni.co.il :

 20%הנחה

רועי אורן יעוץ משכנתאות
ייעוץ משכנתא מלא/חלקי ,מחזור משכנתא,
משכנתא הפוכה,
הלוואה לכל מטרה,
איחוד הלוואות,
בדיקת זכאות

רועי אורן

פרטי התקשרות:
אתר:

get-marketing.co.il/roei-oren

בדיקת כדאיות מחזור ללא עלות,
 20%הנחה על כל השירותים האחרים

מגדירים את האקדמיה מחדש

Upholdings Group
השקעות נדל"ן בגרמניה

גיא לוינסון

פרטי התקשרות:

הנחה משמעותית בעמלת ייזום

אתרupholdings.co.il:

ג'נרקל תעשיות בע"מ
גנרטורים -השכרה ,מכירה ,שירות ,תיקונים ושדרוג מערכות
בקרה לגנרטורים

שי קלפטס

פרטי התקשרות:
טלפון09-8620304 :
אימיילshai@generkal.co.il :
אתרwww.generkal.co.il :

מגדירים את האקדמיה מחדש

Team Bert Mma
הדרכת אומנויות לחימה ותנועה

ערן ברט

פרטי התקשרות:

 10%מערך המנוי או השיעור

אתרwww.mma-israel.com/:

נופר פוגל  -מאמנת כושר
ואורח חיים בריא
בעקבות טירוף הקורונה ,בוצע מעבר מלא לדיגיטל.
כלל האימונים הפיזיים בוטלו ,עברו לאפליקציית "זום" והוזלו
ב 50%-משווי האימון .התחרות קשה והשוק רווי במאמנים
ומאמנות שרק רוצים להתפרנס בתקופה הקשה.
חשוב להבין איך לפנות ולמי לנוכח המצב.

תמיר הוכמן

שמי תמיר הוכמן Product Marketing ,בחברת Luminati
 Networksומנהל השיווק בעסק של אשתי  -נופר פוגל -
מאמנת כושר ואורח חיים בריא.
עוסק בתחום השיווק מעל לשנתיים Bsc .במערכות מידע
מהאקדמית.

פרטי התקשרות:
פייסבוק:

www.facebook.com/
nofarfogel1

מגדירים את האקדמיה מחדש

Smart Ux
שירותי אפיון אתרים ,אפליקציות ומחקר לקוח

גל גולדשטיין

פרטי התקשרות:

www.linkedin.com/in/
galgold

שעתיים ראשונות ב100
ללא התחייבות להמשך תהליך
₪

-MZשירותי מידע

מיכל זרזבסקי

פרטי התקשרות:
טלפון054-5494141 :

חברת  MZ–INFOמספקת שירותי מידענות מדעית ועסקית .החברה בבעלות מיכל
זרזבסקי ,מידענית בעלת הכשרה במידענות וניסיון של למעלה מעשור במקצוע.
אני מספקת ללקוחותיי שירותי מחקר ואיתור מידע ממאגרי מידע אקדמיים
ועסקיים ,ממאגרי מידע ממשלתיים ,מארכיונים ,ממנועי חיפוש ומרשתות
חברתיות.
לסטודנטים וחוקרים – איתור מחקרים ,דוחות ממשלתיים והדרכה על מאגרי מידע.
לחברות סטארטאפ – איתור שווקים פוטנציאליים ,בחינת חסמי כניסה לשוק
(כגון :רגולציה ,נתוני מסחר) ,שחקנים מרכזיים בשוק ,פרופיל של חברות מתחרות.
לעורכי דין – סיוע בייעול תהליך העבודה :איתור פסקי דין ותקדימים מהארץ
ומחו"ל; איתור מאמרים משפטיים.
לחוקרים פרטיים – איתור מידע והכנת פורטפוליו על אנשים וחברות.

 15%הנחה על הזמנות בחודש מאי .2020

מגדירים את האקדמיה מחדש

Polina Freiman Naturopathy&More
יעוץ נטורופתי ב ZOOM-וSKYPE-
 חיזוק מערכת חיסונית טיפול בפרחי באך לחרדות ,לחץ ,בעיות נוספות שהתעוררולאור המצב.
 -ישנם פתרונות מעולים ברפואה טבעית!

פולינה ולאוניד פריימן

פרטי התקשרות:

טלפון054-8356607 :

טיפול בהתאמת פרחי באך לילדים ומבוגרים:
קושי בתקופות של מעברים ופרידות
בעיות שינה וקשיי הירדמות

מחירים מיוחדים!
 -אפשרות למשלוחים עד הבית.

אניצ'ה יוגה Anich’e Yoga -

גילי זרנקין

שמי גילי ואני מתרגלת יוגה  20שנה .התנסתי במגוון שיטות
ומורים בארץ ובעולם ואני שמחה ללמד ולהעביר את הכלי
הנפלא שגיליתי  -יוגה.
השיעורים משלבים חיזוק ומתיחה של הגוף תוך כדי התמקדות
בנשימה ,מה שמרגיע את המערכות ומוריד רמת סטרס.
הסטודיו מציע מגוון שיעורי יוגה:
שיעורים מקוונים דרך אפליקציית זום ,שיעורי יוגה בחברות הייטק,
שיעורים פרטיים ,בארועים ,יוגה לסדנאות מנהלים.
אניצ'ה :רעיון הארעיות ,הכל משתנה כל הזמן
יוגה היא כלי נהדר לחיים להתמודד עם השינויים התמידיים
בחיים ע"י איזון בין כח וגמישות

פרטי התקשרות:

טלפון050-7496984 :

 4שיעורים שבועיים אונליין דרך זום

מגדירים את האקדמיה מחדש

