
          שדמי  שחר   חיים קורות
     

 אישיים פרטים

 נשוי -משפחתי מצב  13.9.1971 :לידה תאריך  .מזרע קבוץ – כתובת

 revitals@mizra.org.il  - מייל  0527950142 סלולרי  046429142 :טלפון

 פורמאלית השכלה

 .דרבי אוניברסיטת אנוש משאבי חטיבת עסקים מנהל שני תואר - 2002-2003

 .פסיכולוגיה מגמת, יזרעאל עמק מכללת התנהגות מדעי ראשון תואר - 1995-1998

 נוספים  קורסים
 רוזנבלום הולצמן  ומשרד העמק מפעלי  -  ביקורת  ועדת חברי קורס     -2021

 בישוב קהילות מנהלי  קורס  -2013
 .יזרעאל ם"מפע  בישובים ועדים חברי קורס    -2009

 .הירדן עמק מכללת משימה קבוצות הנחיית קורס – 2008

 .יזרעאל עמק אזורית מועצה לעובדי קורס,- למנהל המכללה -דירקטורים קורס  -2007

 .הצפון מכללת מתקדם שכר חשבי קורס  -2006

 .גומא מכון גישור קורס   -2005

   .ומילואות העמקים באזורי בקבוצים אנוש משאבי מנהלי פורום השנים במהלך                

 .קהילתי וניהול אנוש משאבי ניהול, הניהול בתחומי שונים עיון ימי                

 תעסוקתי  ניסיון

 הסכמי הכנת  ,מנהלים םפורו ,האנושי ההון פיתוח - גניגר קבוץ אנוש משאבי מנהל   היום2021-

 עבודה

   בגופים חבר ,עבודה ובמציאת קריירה בפיתוח לחברים סיוע ,למנהלים סיוע                    

 .נכסים הנהלת ,מזכירות ,א"מש  צוות                     

 עבודה הסכמי הכנת ,האנושי ההון פיתוח -   דוד ניר קבוץ אנוש משאבי מנהל2021-       2015

  בטחון  אחראי ,עבודה ובמציאת קריירה בפיתוח לחברים סיוע ,למנהלים סיוע                    

   מנהלת ,קהילה הנהלת , א"מש צוות מרכז -בגופים חבר   בקבוץ  סוציאלי                     

      פנסיה צוות ,יזמויות                     

   בקבוץ  אנוש  משאבי  ניהול  -  הזורע  קבוץ  אנוש  משאבי  מנהל2017-  2012-  

  בתחום השינוי יישום ,לשינוי למעבר  הקבוץ  הכנת .שכירים  250ו  חברים  430                    

   ליווי,עבודה תקנון  בניית ,עובדים של וקליטה גיוס על האחריות ,העבודה                    

  סיוע,  והחברים השכירים תלושי ובדיקת מעבר  ,עבודה  הסכמי  הכנת ,מנהלים                    

 .ובענפיה  בקהילה הדרכות ,עבודה  במציאת לחברים סיוע ,חוץ לעובדי                    

 ,שינוי צוות ,יזמויות מנהלת חבר ,השכלה ועדת ,מכרזים מינויים ועדת מרכז-  בגופים חבר

 ה"תק צוות ,פנסיה  צוות ההנהלה ועד                   

 מזרע קבוץ אנוש משאבי מנהל 2015- 2003

 לחברים סיוע .אדם וכוח אנוש משאבי שכר בנושאי הקשור בכל השינוי תכנית יישום         

  שנתית א"מש תכנית בניית .  בקבוץ האנושי ההון פיתוח על אחריות . עבודה במציאת         

 .בקבוץ בכירים ותפקידים רים"יו לים"מנכ כולל עובדים של וקליטה גיוס .ביעדים ועמידה         

  תכנית על אחריות .ביעדים ועמידה הקהילה ענפי התייעלות על ואחריות משרות תקנון         

 .ההשכלה תחום על אחראי,ועסקיה בקהילה מנהלים ליווי,הקהילה ובעסקי בקהילה הדרכה         



 תנאי לגבי חוץ לעובדי ייעוץ,בקבוץ שכירים עובדים של העבודה הסכמי על אחריות         

         .השכר

  צוות ,עסקים הנהלת,קהילה בהנהלת חבר,מכרזים מינויים ועדת מרכז  :בגופים חבר         

  .יזמויות מנהלת ,בטחון רשת צוות,השינוי יישום                          

  של עבודה חוזי,העבודה שעות רישום על כוללת אחריות  - מזרע בקבוץ עבודה מתאם2003-2001  

 .(סטודנטים ,אולפן ,מתנדבים) זמני אדם כח  על אחריות ,אדם כוח תכנון ,שכירים               

 .גבוהה ברמה אנגלית,עברית -   שפות

 דומיננטיות תכונות

 למידה יכולת ,ומתן משא ניהול יכולת,בצוות עבודה יכולת,דיסקרטי,לויאלי,טובים אנוש יחסי

 .תהליכים הובלת יכולת ,ישר,מהירה

 .נוספות פעילויות

  התבור  קאופרטיב  ,ליבוביץ  הורן ,למזרע משותף העמק אור אבות בית מנהלים מועצת  בעבר

 עמל,התבור

  ,במזרע המזון ענף הנהלת

 מזרע קבוץ ביקורת ועדת ר"יו  :כיום

 

 .בקשה פי על יימסרו ותעודות המלצות

 

 שדמי שחר בברכה

 


