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 נסיון תעסוקתי

 קבוץ בית אלפא, יושבת ראש – 2015החל בקיץ 
התפקיד כולל אחריות לפיתוח הקהילה והקבוץ, חשיבה אסטרטגית, הובלת תהליכים ויישום 

 ההחלטות, ממשק עבודה קבוע עם יו"ר דירקטוריון האחזקות בקבוץ. 

 קבוץ כפר רופין, מנהלת קהילה – 2014החל בינואר 
 התפקיד )עיקרי הדברים(: במסגרת 

 קידום ופיתוח הקהילה, כולל דגש על קליטת משפחות חדשות ושירותים קהילתיים תומכי קליטה 

 אחריות למימוש זכויות החברים עפ"י החלטות הקבוץ 

 הכנת תכניות עבודה ותקציבי הענפים והקהילה כולה וניהול שוטף 

 אחריות לניהול המוניציפאלי של היישוב 

 מי חוץקשר עם גור 

 קבוץ בית אלפא, יו"ר הנהלת חינוך כתפקיד בהתנדבות. – 2013-2015

חברת 'אבני דרך' חברה ליעוץ ארגוני ואאוטסורסינג של ניהול  –ועד עתה  2006אביב 

 משאבי אנוש.
 :במסגרת העבודה בחברה

 י גיוס עובדים, איתור לקוחות פוטנציאלים, הדרכה למנהל – ניהול תחום מנהלי משאבי אנוש

 מש"א

  פרויקטים שונים בקבוצים: תמחור משרות )משכור(, בניית תוכנית עבודה לפי יעדים, ניהול

 הטמעת תהילכי משוב ועוד

 תהליכי ייעוץ ארגוני לעבודת צוות, העצמת מנהלים, שינוי מבנה ארגוני ועוד 

  הצרכים.על בסיס קבוע או מזדמן בהתאם להגדרת ליווי, הדרכה, ייעוץ למנהלי מש"א בקבוצים 

 .יועצת לתהליכי שינוי בקבוצים 

 למציאת עבודה ואימון ליזמים ובעלי עסקים קטנים מאמנת אישית ועיסקית 

 יועצת למנהלת מש"א. 2012. החל מינואר מנהלת מש"א קבוץ דליה – 2011

 קבוץ טירת צבי, מנהלת משאבי אנוש – 2013ועד דצמבר  2007אביב 
 ודל המשולב ובהמשך למודל רשת בטחון.שעבר שינוי באורחות חיים למקבוץ 

 התפקיד כלל:

 .אחריות לכל הקשור בעולם העבודה של חברים ושכירים בקבוץ 

 .ליווי ענפי המשק והקהילה באופן מערכתי ופרטני 

 ( מזכירות, שותפות בהנהלות הקבוץ)הנהלת קהילה, מועצת מנהלים 

 די חוץ, השתלמויות ועודבניית נהלים ועבודה לפיהם בתחומים שונים: יזמויות, עוב 

 קבוץ עין חרוד מאוחד, מנהלת משאבי אנוש – 2009יץ קועד  2006אביב 
 קבוץ הפועל במודל משולב ומתלבט על המשך השינויים.)אז( 

 במסגרת התפקיד:

  חברים, שכירים, עובדי חוץ במגוון ההיבטים החברתיים –אחריות כוללת למשאב האנושי-

 כלכליים.

 עלת המודל המשולב.אחריות וניהול הפ 

 יחסי אנוש מצוינים, אוהבת עבודת צוות ויודעת לעבוד עצמאית 

 יכולת למידה מהירה 

 יסודית ומאורגנת, יודעת להפריד בין עיקר לתפל 

 בקיאה בתחום דיני עבודה וניהול עובדים 

 בעלת כושר ארגון ברמה גבוהה מאוד 

 יצירתית ויוזמת 
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 קשר אישי וישיר עם החברים ועם מנהלי הענפים והמפעלים 

  ,שותפה לצוות הניהולי של הקבוץ בתחומים שונים כגון: שינויים נוספים באורחות החיים

 תוכנית אסטרטגית ועוד.

 . מנהלת משאבי אנושקבוץ בית אלפא,  - 2007 - 2002
 :במסגרת התפקיד 

 חריות על יישום השינוי, כולל תמחור משרות והיקפי משרות, פיקוח שותפות בצוות השינוי וא

 על רישום עבודה, הפקת תלושי הכנסה ותלושי מודל השינוי. 

 מפעלי הקבוץ.  4, כולל חברים ושכירים -ת על המשאב האנושי בענפי המשק והקהילה ויאחר 

  והצבת יעדים  ם צוותי עבודהפיתוח וקידו כוללמנהלי הענפים ומנהלי המפעלים, עבודה מול

 אישיים.

 ויישומם )קבלה ופיטורי חבר, הסדרי צעירים,  נהלים פנימייםכתיבת העסקה,  מעורבות בהסכמי

 ועוד(. , יזמויותהסדרי עבודה, עובדי חוץ

 ועדות שונות לרבות מזכירות הקבוץ.חברה ב 

  ומית ותעסוקת בפתרון לבעיית התעסוקה השיקושותפה והקשישים קשר עם רכזת השיקום

 פנסיונרים.
 .(ו'-א' -)החינוך הבלתי פורמאליחברת הילדים קבוץ בית אלפא, רכזת  - 1999-2006

קשר ; ניהול תקציבי; והדרכתוניהול צוות עובדים ; (2003)עד שנת  מדריכה חברתית במסגרת התפקיד: 

 קליטת ילדים מחוץ לקבוץ, קשר עם ביה"ס האזורי ועוד.עם ההורים ו

   .נטורפתיתשרותי בריאות כללית,  - 2001

 .קבוץ עמיר, מנהלת כולבו - 1998

הטמעת ל הכולבו המאוחד; וקבוץ וניהההמרכולית והכולבו של  ודאיחאחריות על  במסגרת התפקיד:

 מערכת מחשוב, קשר עם לקוחות וספקים, ניהול כספי של הענף, ניהול ועבודת צוות, ועוד.

 ה בענפים שונים בקבוץ: מרכולית, חנות הבגדים, חדר האוכל.עבודקבוץ עמיר,  - 1996-1997

  .בית תינוקותקבוץ בית אלפא,  - 1994-1996

. במסגרת התפקיד שותפה לעבודת צוות המחלקה בקשר הקבוץ הארצי, מחלקת צעירים - 1992-1994

 עם ההנהגה הראשית של השומר הצעיר, קשר עם הקבוצים הצעירים. 

 

 רסיםפורמאלית וקו השכלה
 קורס הכשרת מנהלי קהילה, המכללה האקדמית רופין והתנועה הקבוצית – 2012

 , איק"א, לימודי החוץ בטכניוןאישי וארגוני קורס מאמנים – 2009

 קורס למנהלי יזמויות ועסקים קטנים, אגוד התעשיה הקיבוצית – 2008

 קורס בדיני עבודה, איתן אגמון – 2007

מחברים בקבוץ הקלאסי לעובדים 'מר איתן אגמון בנושא: וד נעמי אשחר קורס בהנחיית עו" – 2005-6

 .'בקבוץ המשתנה
 קבוצת עמיתים, משאבי אנוש. מט"י בית שאן. - 2003-4

 קורס בניהול משאבי אנוש, מכללת עמק יזרעאל. - 2002-3

 אביב.-אה משלימה, תלונטורופתיה, המכללה לרפ 1992-1996

 

 שרות צבאי
 . שחרור בדרגת סגן.ארגון רפואה באוגדת מילואים, פיקוד צפון קצינת 1987-1989
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