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 דבי ברא"ס

 חפר נ.ד מצר קיבוץ

 3משפחתי: נשואה+ מצב , אורוגואי 1966לידה  שנת

deby@tkz.co.il  014862114מס 

 

 
 : ניסיון תעסוקתי

 

 של התנועה הקיבוצית, אגף חינוך "ארגון החינוך החברתי קהילתי" –עד היום מנהלת "שבילים"  – 2015

"ארגון החינוך הקיבוצי   ומנהלתמנהלת מדור פיתוח תכניות  במחלקת החינוך הקיבוצית  – 2015 – 2013יוני 

 התיישבותי" של התנועה הקיבוצית 

                      .יועצת ומדריכה במדור לחינוך בלתי פורמאלי במחלקת החינוך בתק"צ    2014  - 2008

 מזכירת קיבוץ מצר     2009  - 2012

 .עד יב'לידה  –ניהול מערכת החינוך של קיבוץ יקום     2007 – 2009

 . עד יב'לידה  -יהול מערכת החינוך של קיבוץ מצר נ    2007  - 2000

 

 ארצית: -תנועתית בתחום הניהול בראיה 
 

  "כארגון ארצי לכל מערכות החינוך החברתי קהילתי, כארגון המאפשר לשותפיו  –הקמת "שבילים
 פעה ומשאביםשייכות, הש

  קידום "שבילים" כארגון מוכר במשרד החינוך 

  שבילים כארגון מוכר בהכשרת מדריכים על  –פעילות ויזמות במרחב הציבורי, המועצתי והיישובי/קיבוצי
 פי דרישות חוק הצהרונים

 כי ארגון סדר יום שנתי מתפתח ומותאם לצור, כצוות מקצועי, יוזם ומחובר לשטחצוות "שבילים"  ניהול
 כמעצים את הרלוונטיות התנועתית לקיבוצים השטח

 באמצעות תפיסת איתור ורתימת שותפים לביסוס מקומו של החינוך החברתי קהילתי במרחב הכפרי ,
 עבודה רשתית ואיתור וגיוס משאבים חיצוניים

 נועות קידום וביסוס עבודה רציפה עם מרכז המועצות האזוריות, משרד החינוך )מנהל חברה ונוער ( ות
 הנוער במרחב הכפרי

 מנהלי קהילה, הנהלות קהילה והנהלות חינוךעבודה רציפה עם הנהגות הקיבוצים : 

 המציבות  – במועצות האזוריות ובמפעלים ארציים שילוב המרחב הכפרי ושיתופו בהכשרות מקצועיות
 ., רלוונטית ומוערכתאת המדריכים החברתיים כפרופסיה מוכרת

 קהילתי-מענה חדשני וייחודי בחינוך החברתי -  ון לחינוך החברתי קהילתיהקמת מרכז הדרכה מקו 

  ביסוס תפיסת הרצף החינוכי פנימה אל פעילות אגף החינוך כמודל עבודה משמעותי למערכות
 .הקהילתיות

 כתשתית מקצועית ונוכחת של  – הקמה, ביסוס ומיקצוע מערך ייעוצי למערכות החינוך החברתי קהילתי
 חשטב "שבילים"

 ביסוס שיתופי פעולה מקדמים עם אגפי התנועה המעצימים את הרלוונטיות התנועתית לקיבוצים 

 

 היעוץ וההדרכה:בתחום 
 

  אזוריות  במועצות עמיתים ולמידההנחיית פורומים 

  מערכות הניהול , החינוך,צוותי הדרכהמנהל מערכת החינוך, מינהלת  של פרטנית הדרכהליווי, יעוץ
 ים מקצועיים נוספים הפועלים בקהילה .גורמ, הקהילתיות

 בין היישובים למועצה האזוריתקשרי עבודה  קידום תהליכים המקדמים. 
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 החינוך הפורמאלי והבלתי פורמלי, בין הגיל הרך לחינוך  ליווי, הנחיה ותמיכה בבניית הרצף החינוכי בין
 החברתי.

 חברתיים קהילתיים לתהליכים החינוך בקהילה בהתייחס חיזוק וביסוס מערכת ה 

  לצורכי הילדים, הנוער והקהילה., תוכניות מניעה בהלימה לאקולוגיהבניית 

 משבר קהילתי .חירום ובמצבי תמיכה של מערכות הקהילה והחינוך ליווי ו 

 כניות הדרכה.פיתוח ובניית ת 
 

 :  קהילההו חינוךבתחום ה
 

 צוות, ילדים  –אצל כלל השותפים  רכתיתגאוות יחידה ושייכות מע קידום תכניות עבודה המחזקות את
 ונוער, הורים וקהילה.

 כלכלית. התוויית התנהלות מערכתית מקצועית המחברת בין עשייה חינוכית איכותית לשפההובלה ו 
עיצוב וגיבוש באמצעות  אחד מיסודות הקהילה .במטרה לשמור על מערכת איתנה ואיכותית המהווה את 

 .ת החיים המשתנים בקיבוץאם לאורחומדיניות חינוך בהת

  לחץ ומשבר ברמה מערכתית וקהילתית, אזורית וארציתהתנהלות והתמודדות במצבי 
 

 

 

 השכלה:
 תואר אקדמאי:

בית הספר ל"חברה ,  "פיתוח ארגוני ויישוב סכסוכים"ב ,התמחותבמדעי החברה והרוח  B.A  -תואר ראשון 
 וממשל" , בית ברל והאוניברסיטה הפתוחה.

 
 :תעודה  לימודי

 אפעל -ניהול חינוך      2000-2001
 סמינר הקיבוצים  - ניהול מערכות חינוך    2005 -2004
 המכון לייעוץ ארגוני. - חינוךניהול    2001 - 2000

 התמחות בהוראת תולדות המדרשה לאומנות ברמת השרון , – תעודת הוראה  1988 - 1992
 

 קורסים:
 "משחק החיים" , "ות מישחוקהנחיה באמצע"             2012
 איגוד התעשייה הקיבוצית , "קורס דירקטורים "             2010
 משרד החקלאות  -שת"פ מועצה, "מובילי קהילה במועצה האזורית מנשה"             2009
 מט"י חדרה ,יזמות עסקית                2003

 
 

 
 


