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  2019 אוגוסט, 
  

  קורות חיים  -איריס יפה 
  

  : אקדמית השכלה

2014 - 2018   Ph.D הבתחום  טוקטור דיברסיטת  ,יהולהאוושא עבודת הדוקטורט:  .בולגריה, ור" תפיסת

הגף ע"י עבר תהליך שקילות התואר  ".עובדים במגזר הציבורי ככלי לשיפור הערכת הביצוע

   משרד החיוך בישראל.ב מחו"לם ייארים אקדמלהערכת ת

1992 - 1996    M.S.W     ות(ב מוסמך בעבודה סוציאליתביה"ס לעבודהבמגמת פרקטיקה,  ,)הצטיי      

  פאול ברוואלד, האויברסיטה העברית, ירושלים. ע"ש ולרווחה חברתית סוציאלית                             

1985  - 1988 B.A.  ברוואלד, ע"ש חברתית ולרווחה לעבודה סוציאלית  "סיהית, באלציבעבודה סו בוגר         

  רושלים.יהעברית,  האויברסיטה

  

  יסיון אקדמי:

  בקורסים הבאים:מרצה במכללה האקדמית הדסה ירושלים, בחוג ליהול אירגוי שירות,  -וכחי  - 2012

עצמת  בדים, היתוח עוופל יהול משאבי אוש, התהגות אירגוית, יסודות היהול, יהו

תקשורת ביאישית ויהולית וכן החיית סטודטים וכתיבה אקדמית, קריאה עובדים, 

ם בתפקיד ריכוז: תקשורת ביאישית ויהולית, העצמת רסים גובחלק מהק בפרוייקט גמר.

  עובדים.

יות מיומובקורס  ,ת"אבבי"ס אקדמי דיה לסיעוד (בליסון) המסוף לאויברסיטת מרצה  -וכחי  - 2018

    תמיכה, ייעוץ והדרכה.

  יסיון מקצועי:

   יהולה מיבתחואירגוית, מאמת מהלים ומרצה יועצת    -  וכחי - 2008

   :פעילותמישורי  4עיסוק זה כולל                              

יות סטרטגכן אתלי, הוביל תהליכי שיוי ופיתוח ארגול בעירלארגוים סיוע  ייעוץ אירגוי: א.

תהליכי הובלת יסיון רב בבעלת ולהטמיע בארגון תרבות והלי עבודה של חדשות מתמדת. 

החברה  בין האירגוים מים. בתחומי רווחהואירגוים חברתיים ב י,ייעוץ במגזר השליש

 מרכז, עיריית ירושלים, בי"ח הדסה ויצו,"קשר", ן לירושלים, קהילתיים, הקר למיהלים

במגזר  טק- ת הייוחבר ,הרשות לפיתוח ירושלים, אקדמאיםסטודטים וקה לסותעל ויעיר

  ם.ולקוחות פרטיים וספי  העסקי

מרצה במסגרת החוג ליהול ארגוי שרות, במסלול  ת הדסה:מיקדמרצה במכללה האב. 

ול לימודים לתואר ראשון: יהשאבי אוש. לימוד הקורסים הבאים במסגרת התמחות יהול מ

קריאה וכתיבה אקדמית, מת עובדים, , יסודות היהול, התהגות ארגוית, העצוששאבי אמ

  ייקט הגמר.רובפשורת ביאישית ויהולית והחיית סטודטים תק

ורסים המתקיימים מהלת אקדמית ומרצה בקבהיקף  :הרצאות בקורסים והחיית סדאותג. 

של מכון מגיד (, ים בכיר)כ"לרס מ(קו ןילא - ת של אויברסיטת ברהמרכז להשתלמויובמסגרת 

מיומויות היהול, במכון הרייטה סאלד, בתוכית היהול והאויברסיטה העברית) בתחומי 

ות אסדהחיית ים ועוד. צים אירגויים בתחומי חיוך ורווחה, בעיריית ירושלועי להכשרת

שרד מממשלה, ד ראש המשר ין האירגוים מיםב .רגויםאלצוות העובדים ולההלות 

 -  עיריית ירושליםרשות המיסים, המרכז הישראלי לפיתוח מקצועי, משרד התיירות, התמ"ת, 
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המכללה  -עזריאלי מורים, ות, אגף הרווחה, אירגון הוימאגף התקציבים, אגף תרבות ואו

 ן ארצות המקראמוזיאולמדעים, הלאומית הישראלית קדמיה אה האקדמית להדסה,

    ם.ואחרי

     ראיוות עבודה, מכרזים ומרכזי הערכה.קראת הכה לכים של תבסדאות  הובלת

באירגוים למהלים וליווי עוץ יביי וארגו - עוסקת בתחום האימון היהולי  אימון מהלים:. ד

  .יהול תוח מיומויותבושאים של פישוים וללקוחות פרטיים 

  

  רושליםי צוויאירגון מהלת    -    2007  - 2006

ליהול מערך השירותים המוצעים ע"י ויצו לתושבי וארגוית ל אחריות מקצועית לכ תפקידה

 יהול תקציבייזום פרויקטים, ת מתדבות), ומאם ועובדי 45יהול מערך משאבי האוש (העיר, 

תוכיות אחריות ל, בןותיקצו שתיות , הכת תוכיות עבודהבשה מיליון ש"ח 6שוטף בהיקף 

החייה שוטפת של גיוס ומיון עובדים, ייזום וביצוע שיויים אירגויים, משאבים,  וסגי, פירסום

  כת.ומעקב שוטף על עבודת המערומהלי המרכזים בעיר העובדים 

   ויצו ירושלים. אירגון של ההלה  תחברכ גםתפקיד הבמסגרת 

  

  , עיריית ירושליםהרווחהרת כ"א, אגף תעסוקתי והכשתוח מהלת היחידה העירוית לפי  -    2005  - 2002

ירות של עיריית ירושלים בתחום התעסוקה. אחריות מקצועית ויהולית כוללת להפעלת ש                                   

ייעוץ מצוות בן וכלל בכל שה, על פי צרכיהם המשתים  מתושבי העיר, 4,500-השירות יתן לכ

שרה המקצועית, הסבה מקצועית, השלמת השכלה, הכה לחיי בתחומי ההכה עסוקיועצי ת 20

   והשמה בעבודה. , כתיבת קורות חיים, פיתוח כישורי עבודהעבודה

  

   ירושלים , עירייתמהלת לשכת הרווחה בווה יעקב, אגף הרווחה    -   2002  - 1997

                                ית להוא הליתאחריות מקצועית, מית של עיריית ירושלים ווחה שירותי הר פעלתרגובשכו

ווחה בעיריית ווה יעקב, בהתאם לצרכי האוכלוסייה ובכפוף למדייות ולוהלי אגף הר

  ירושלים ומשרד הרווחה.

  
  לעבודה סוציאלית, האויברסיטה העבריתהדרכת סטודטים     -    1996 - 1997

בלשכת   ון), במסגרת הכשרתם המקצועית ת (לתואר ראשיאליסטודטים לעבודה סוצ הדרכת

  מערב. -אזורית הרווחה ה

  , עיריית ירושליםת, אגף  הרווחהמהלת יחידת המשפחתוים העירוי    -   1992 - 1997

תוך  יה מקצועית, מיהלית ואירגוית. זאת,אחריות על מערכת המשפחתוים העירוית, מבח

ם לגבי ההיבטים המקצועיים והאחרים של תפקידן ות המשפחתוירכז החיה והדרכה של צוות

ה והרווחה, ותוך קשר שוטף עם גורמים וספים האחראיים על המערכת כגון משרד העבוד

  אירגוי שים, מיהלים קהילתיים. 

  
  ים, עיריית ירושלאגף הרווחה בלשכה אזורית מערב, -חום ילדים ווער מרכזת ת    -   1990 - 1992

תפקיד זה כלל פיתוח, הפעלה ובקרה על תוכיות לילדים בקהילה, כמיעה להוצאה מהבית                              

י וטיפול במשפחה כמערכת. ריכוז ועדות החלטה על ילדים המצויים בסיכון, לסידור חוץ בית

   הרך בקהילה. בגילאחריות על סידורים לילדים ץ לעובדים בלשכה לגבי תוכיות טיפול וייעו
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