
 ילין הדס דניאלי -קורות חיים

 רקע כללי:

 תעשייתית בהכשרתי.  -קיבוץ יגור, פסיכולוגית אירגוניתחברת אני 

 הגעתי ליגור.  , בה 2001שנת חיי המשפחתיים והקריירה המקצועית שלי שלובים בסביבה הקיבוצית החל מ

יועצת ארגונית כבתחילה  ובתעשייה הקיבוצית בקהילה הקיבוצית, בענפים העסקייםעוסקת בניהול ויעוץ אני לאורך השנים 

  יו"ר קיבוץ.וכמנהלת קהילה ומנהלת משאבי אנוש ולאחר מכן כ

קיבוצים ברחבי הארץ, ביניהם קיבוצים שיתופיים ומתחדשים, קיבוצי הקיבוץ  50-עד היום ליוויתי בתהליכים שונים מעל ל

 המאוחד, הקיבוץ הארצי והקיבוץ הדתי. 

של חבר הקיבוץ היחיד, לבין הקהילה הקיבוצית הייחודית כחברה המקדמת ערכים  מקומו האישירת בין תפיסת עולמי מחב

 דמוקרטיים.  -אנושיים סוציאל

 

 פרטים אישיים:

 1973שנת לידה: 

 כתובת: קיבוץ יגור 

 3מצב משפחתי: נשואה+ 

 054-4889405טלפון: 

  hadasdy@gmail.comדוא"ל: 

 :השכלה

 אוניברסיטת תל אביב.  -קורס ניהול אסטרטגי, להב           -2015

 קורס דירקטורים, איגוד התעשייה הקיבוצית.            -2014

 לימודי תעודה בתכנית להכשרת מנחים, אוניברסיטת חיפה.    -2002-2004

 תעשייתית, הפקולטה לתעשייה וניהול בטכניון. -תארגוניבפסיכולוגיה ( MSc)תואר שני   - 1998-2000

 בהצטיינות בחוג לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים. (BA) תואר ראשון  - 1995-1998

 

 :רלוונטיסיון ינ

 יועצת ארגונית עצמאית: -אלומה אסטרטגיה וניהול  –היום  -2015 

 הובלת תהליכים אסטרטגיים בקיבוצים ובמגוון ארגונים 

  ייעוץ בתחומי תוכן יחודיים לקיבוצים כגון: בניית אמון ציבורי, מבנה ארגוני, חדשנות קהילתית, התאמת מערכי

 שירות למציאות המשתנה ועוד. 

 הובלת תהליכי פיתוח ארגוני ופיתוח צוותי הנהלה 

  ייעוץ אישי למנהלים 

   יו"ר הקיבוץ : -קיבוץ אלונים-היום  -2013

  והציבוריים בקיבוץ וביניהם: הסדרת הפנסיה והבטחון הסוציאלי; הובלת תהליכי  אסטרטגיים התהליכים ההובלת

שיוך הדירות והצמיחה הדמוגרפית; הסדרה והפעלה של המבנה הארגוני; בנייה מחודשת של תקציב הקהילה 

 והסדרת היחסים בין הקהילה לעסקיה.  

 ת קיבוץ, ועד הנהלה, ועד מקומיבקיבוץ: אסיפת קיבוץ, מועצ הובלת הגופים הניהוליים 

 בקיבוץהבכירים המנהלים  ית עלניהולאחריות  יבוץהעיסוק של הק על בכל תחומי -אחריות . 
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אחריות על  -, האגודה הקהילתית והועד המקומימנהלת קהילה של האגודה החקלאית: קיבוץ סער -2013 -2009

 התחומים הבאים:

 נוך פורמלי ובלתי פורמלי, בריאות ורווחה, תרבות, וכו'; כולל חי -ניהול ענפי הקהילה 

  הקמת האגודה הקהילתית, כולל הקמת מוסדות האגודה, בניית תקציב האגודה והועד המקומי, עד להפרדת

 הגופים הניהוליים והעברתם לניהול עצמאי. 

  ערבות הדדית, רשתות בניית תקציבי הקהילה )אגש"ח, אגודה קהילתית וועד מקומי(, אחריות על מערכות

 בטחון, פנסיה, תקנון האגודה ועוד.

 .הובלת תהליכים ציבוריים ואחריות כוללת על הקהילה 

 וניהולה משאבי אנושהקמת מחלקת –)קיבוץ יראון(  פסקל טכנולוגיות -2008-2009

 חברת הנהלה 

 הדרכה, רווחה ועוד. אחריות על ניהול המשאב האנושי בחברה, כולל הסכמי עבודה, תהליכי פיתוח ארגוני , 

 מנהלת משאבי אנוש -)קיבוץ משמר העמק( אידאה מערכות מידע -2006-2008

 חברת הנהלה 

  .אחריות על ניהול המשאב האנושי בחברה, כולל הסכמי עבודה, תהליכי פיתוח ארגוני, הדרכה, רווחה ועוד 

 מנהלת ארגונית ו יועצת :"אבני דרך" חברה לייעוץ ארגוני, הדרכה וניהול – 2015 -2001

 ארגונים וחברות.קיבוצים, ייעוץ ארגוני ל 

  בינוי קהילתיו מיחה דמוגרפיתליווי תהליכי שינוי אורחות חיים, צ –הובלת תהליכים אסטרטגיים בקיבוצים. 

  ליווי וייעוץ לקיבוצים ועסקים, כולל תהליכי התייעלות, הצבת יעדים, פיתוח צוותי עבודה, שיפור השירות, סקרי

 .ועוד ת רצוןשביעו

 קורסי מנהלים וסדנאות שטחהנחיית סדנאות ,. 

 : הנחיית סדנאות בנושאי פסיכולוגיה, תקשורת בינאישית, ניהול, שירות ועוד.המכללה למנהל -2001-2003

 יועצת ארגונית. -"מכון ברנסקי", מכון למיון ויעוץ ארגוני -1998-2002

 חידה לפיתוח ארגוני. :  יועצת ארגונית בירפא"ל -2000-2001

 חילונים. -מפגשים בין קבוצות בני נוער דתיים תמנח מכון "שרשים": -1997-1998

 

 :סיון ציבורי נוסףינ

  חברת מזכירות התנועה הקיבוצית.          -2017

.חברת דירקטוריון בחברת לגין בע"מ   -היום-2013          

.חברת דירקטוריון בתאגיד אחזקות אלונים, מתוקף תפקידי   -היום-2013   

 חברת דירקטוריון בתאגיד אחי"ג )אחזקות יגור(. -2010-2013

 חברה בהנהלה כלכלית של קיבוץ סער, מתוקף תפקידי.  -2009-2013

 

 שירות צבאי:

 .וביחידת חימוש מרחבית 6קצינת חינוך בכלא  - 1992-1994

 מש"קית חו"יה בבסיס האימונים של משמר הגבול. - 1991-1992


