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 : השכלה

2014-2015  M.A  אוניברסיטת בר אילן.סוציולוגיה ארגונית וייעוץ ארגוני , 

2007-2009 :M.A  אביב. -, אוניברסיטת תלניהול מו"מ וגישור בארגונים –מדיניות ציבורית 

2006-2003: B.A בהצטיינותאילן. -, אוניברסיטת ברמדעי הרוח 

 

  :ניסיון תעסוקתי

 התמחויות: יועץ קריירה.ו לניהול , מרצהלמנהלים ארגונייועץ עד היום:  -2015

 סדנאות בנושא ניהול ומנהיגות, בניית צוותים, ניהול עם כלים של אינטיליגנציה פיתוח מנהלים :

 רגשית, פיתוח מוטיבציה, טכניקות השפעה וניהול לתוצאות ויעדים.

 ואתגרים, חידוד העברת המסרים,  זיהוי ה"אני הניהולי" של המנהל: חוזקות -ייעוץ אישי למנהלים

 התמודדות עם דילמות בניהול והעלאת תחושת המסוגלות אצל המנהל.

 בניית סקרי שביעות רצון, העברתם לכלל הארגון וניתוחם, הובלת שיחות  :ליווי תהליכים ארגוניים

דום ארגונים למנהלים ועובדים בארגון, בניית מסלולי "טאלנט" בארגון ותהליכי קי 360משוב 

 עתודה ניהולית ועוד. -עובדים

   : ליווי בתהליכי ייעוץ אישי למועמדים בחיפוש עבודה או שינוי קריירה, הנחיית ייעוץ קריירה

 סדנאות לשינוי קריירה והרצאות בנושא.

 בקורסים מבוא לסוציולוגיה והתנהגות ארגונית בתואר בניהול במכללת  בניהול מרצה לתואר ראשון

 הדסה בירושלים.

 

מכללת הדסה, עמותת מידברן, קופ"ח מכבי, קופ"ח מאוחרת, בזק, משרד החינוך,  :בין לקוחותיי

משרד הכלכלה: מוקד השירות, ביטוח לאומי: מוקד השירות, בנק ירושלים, רשות מקרקעין ישראל, 
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קופת חולים כללית, שלמה סיקסט, ביזנס ארכיב, רשת התכשיטים והשעונים אימפרס, אופנת 

 , סלקום וכן לקוחות פרטיים. TNT, אופנת סאקס

 . התפקיד כלל:סמנכ"ל משאבי אנוש בחברת טלאול   2011 -2015

 .בנייה ומעקב תוכנית עבודה מש"א שנתית ותקציב מחלקה ע"פ אסטרטגיה ויעדי הארגון 

 .קביעה והובלה של מדיניות משאבי אנוש בראייה כלל ארגונית, חבר הנהלה 

  ניהול, הובלה והטמעת התהליכים בארגון. -ארגוניגיוס, הדרכה ופיתוח 

 .מתן מענה לארגון בכל הקשור לשכר, דיני עבודה וחוזים 

 ניהול תוכנית רווחה שנתית שכוללת בניית ערוצי תקשורת פנים ארגוניים בחברה, הפקת  -רווחה

 העלאות שכר.אירועי חברה לעובדים, מתן פתרון לבעיות אישיות כולל מתן הלוואות ותיווך בנושאי 

 

 . התפקיד כלל: HONIGMAN מנהל משאבי אנוש, חטיבת המכירות : 2010-2005

 .ליווי מנהלים בכירים בארגון בתהליכי הגדרת תפקיד, שינוי יעדים ותהליכי ניהול מורכבים 

  ליווי מנהלים בתהליכי הדרכה, בניית תכניות, יישומן והובלת תהליכי הדרכה  -פיתוח והדרכה

 יים.ארגונ -כלל

 יזום והובלת מרכזי הערכה של מנהלים בכירים ואנשי מכירות.  -גיוס 

 

 התפקיד כלל:מנהל תוכנית הדרכה ארצית של שדולת הנשים ומשרד החינוך בבתי הספר. : 2005-2002

 .בניית תוכניות הדרכה ייעודיות לבתי הספר בשיתוף הצוות הפדגוגי המוביל וההנהלה 

  צוות מנחי הקבוצות. לרבות עיבוד משובים שהתקבלו, עריכה והתאמת ניהול, הכשרה והובלה של

 תכנים ע"פ צרכי המערכת וגיוס ע"פ הצורך של מנחים נוספים.

  ,עבודה מול משרד החינוך ושדולת הנשים בכל הנודע לתוכניות העבודה השנתיות, משובי ההדרכות

 ועדכון תכנים וצרכים שעלו מהשטח.

 

 התפקיד כלל: מנחה קבוצות ורכז מקצועי בתוכניות חינוכיות. :2003-1998
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  הובלה של קבוצות נוער בסיכון ושילובם במסגרת הבית ספרית תוך עבודה עם כלל המערכת בבית

 תוכנית עצמה" בחטיבות ביניים בעיריית פ"ת" -הספר

 פתחון לב" טעם "ריכוז והנחייה של קבוצות העצמה לנוער במסלולים מקצועיים בבתי ספר תיכון מ

. 

  הנחיית קבוצות ובנייה והטמעה של תהליכים בבתי ספר יסודי, חטיבות בינים, תיכונים ובתי ספר

 "מרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית בשרון".מקצועיים ופנימיות לשינוי האקלים הבית ספרי מטעם 

 

 (.    1994-1998) סגן: קצין מבצעים בחיל תחזוקה, דרגת שרות צבאי

                                       

 רמה גבוהה.                                  – אנגליתשפת אם |  – עברית:  שפות

 

 


