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 תמצית

הינה מסד רב עוצמה , החומריים והאנושיים, על נכסיהן ומפעליהן הרוחניים, רשת קהילות קיבוציות"
 "ילעשייה חברתית במגוון תחומים ודרכים ולהשפעה של ממש על מרקם החיים בישראל ובעולם היהוד

 2017מתוך החלטות הסיכום של הוועידה החמישית 
 

אני שואפת להיות , כמי שמזדהה עם הרעיון ובהמשך לעבודה רבת שנים בתחומי הקהילה בקיבוצים
ורואה , המשפיעה על מרקם החיים בקיבוצים בפרט ובישראל בכלל, שותפה לעשייה חברתית רחבה

חשיבות לקחת חלק בתהליך חיזוק התנועה הקיבוצית כרלוונטית לחברי הקיבוצים ולקהילות 
 . הקיבוציות

 

 ניסיון  

, להבות חביבה, ה"נתיב הל, נחל עוז)  כמנהלת קהילה ומזכירה במספר קיבוצים כיהנתי2017- ל2003בין 
 : מתוך כך נוצרו. (מצורף פירוט- פלמחים

 ובאתגרים הניהוליים והחברתיים שעמדו לפתחם, שונים זה מזה באופיים, הכרות עם מגוון קיבוצים . 

 הבנה ארגונית וראייה רחבה. 

  תרבות, פיתוח מנהיגות, פיתוח קהילה, צמיחה וקליטה)תוצאות בתחומי הקהילה היסטוריה מוכחת של ,
 .(רווחה ובריאות ועוד

 ניסיון ומיומנות : 
o במיפוי צרכים קהילתיים ומצב המערכות החברתיות בקהילה 
o המשך הפעלת המערכות החברתיות /בבניית כלים מעודכנים ומותאמים להתנעת 
o בבנייה והובלת תהליכים קהילתיים מחזקי זהות וחוסן 
o הבנה עסקית, בניהול תקציב 

 חברי כנסת ונציגי , מועצות איזוריות וראשיהן, הכרות ועבודה משותפת עם מוסדות התנועה וראשיה
 .ממשלה וגורמים נוספים לייזום ומינוף פרויקטים ותהליכים בתחום חברה וקהילה

 ניסיון בבוררות ובגישור בנושאי ליבה של הקהילה הקיבוצית. 
 

  ותכונותכישורים

 בדגש על עבודת צוות, ולת תקשורת בינאישית מצוינתיכ. 

  עם תשומת לב לפרטיםגבוהים למידהכישורי . 

 ועשייהלכדי הסכמהויחידים  ות להמריץ ולהביא קבוצתמסוגל . 

 פתיחות לרעיונות חדשים, יוזמה ומעוף, יצירתיות וחדשנות. 

 בשילוב עם שקדנות וחריצות, אנרגטית . 
 יכולת קבלת החלטות. 
 אמינות ומהימנות אישית. 

 יכולת ייצוג בפני גורמים חיצוניים, פ"יכולת התבטאות בכתב ובע. 
 

 (י הצורך"מספרי טלפון יימסרו עפ)ממליצים 

 רני , יעקב סיזל, שרון שלזינגר, גברי בר גיל, דני עברי, גדי נוי, רנו'אורי בז)רים ומנהלים איתם עבדתי "יו
 (פרידלנדר

 (פנחס ולרשטיין, חיים ילין, איתן ברושי)כים וגורמי מדינה איתם נוצרו קשרי עבודה "ח 

  (גן רווה-מוני אלימלך, מנשה-אילן שדה, שער הנגב-אלון שוסטר)ראשי מועצות איתם נוצרו קשרי עבודה 

 מיכי דרורי, ירון לינדמן, גבי אוסם, רינת גלילי, ניר מאיר)ראשי אגפים ונוספים בתנועה , ר התנועה"יו ,
 (רננה יעקב
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 פירוט ניסיון ניהולי והכשרה מקצועית

 2017'  אוג– 2015ינואר 
 .מנהלת קהילה ומזכירה בקיבוץ נחל עוז

  הובלת תהליך פיתוח ובינוי הקהילה בדגש על חיזוק ". צוק איתן"ניהול תהליך יציאה ממשבר קהילתי אחרי
 .שער הנגב והתנועה הקיבוצית.א.בשיתוף פעולה וליווי של מ, החוסן
o  סטודנטים ודור צעיר מקומי, שומר חדש, שכולל חניכי מכינה" המרחב הצעיר"הקמת. 
o  א שהשתלבו בנחל עוז "חניכי כיתה י" - 'מקובצת מחזור ב"גיוס והקמת , "'מקובצת מחזור א"שילוב

 .  לעבות את שכבת הנעורים
o  (ועוד" מרכז תרבות"פרויקט , מרכז הורים וילדים" פעימות")קידום פרויקטים חברתיים קהילתיים 

 במתכונת של קבלה לחברות , קידום תהליך הצמיחה הדמוגרפית וקליטה של משפחות בנים וחיצוניים
 ". בית אגודה"או במתכונת של , י הקיבוץ"ורכישת הבית שנבנה ע

 ניהול שוטף של הקהילה בתחומים המויניציפאליים והקהילתיים עם הנהלה נבחרת . 
 משרד , משרד נגב גליל, שמירת קשר יצוג הקיבוץ ושיתוף פעולה עם גופים פורמאליים כגון המועצה האזורית

 .התנועה הקיבוצית ועוד, החטיבה להתישבות, השיכון
 גיוס ואיגום משאבים לטובת פרויקטים חברתיים קהילתיים. 

 

  2014אוקטובר -2012יולי 
 .ה"מנהלת קהילה ומזכירה בקיבוץ נתיב הל

 ופיתוח מגרשים לבנייה, לאחר שנים של עיכוב התנעת ביצוע פרויקט פיתוח ושיקום תשתיות הקיבוץ הותיק ,
 .ניהול וליווי הפרויקט

 במתכונת של קבלה לחברות ובנייה עצמית של הבית, קידום תהליך קליטה של משפחות בנים וחיצוניים . 
 כחלק מפיתוח הקהילה" מרחב פתוח"כולל ייזום , הובלת תהליך פיתוח הקהילה . 
 ניהול שוטף של הקהילה. 
 שמירת קשר ויצוג הקיבוץ בגופים פורמאליים . 

 . בקיבוצים שונים בעיקר בתחום שיוך דירותמגשרת ובוררת במקביל
 

  2012יולי -2005מרץ 
 .מנהלת קהילה בקיבוץ להבות חביבה

 מנשה. א.בליווי מ, כלכלי במתכונת ייחודית עם חברי הקיבוץ הותיקים-הובלת תהליך אסטרטגי חברתי ,
 . משפחות של בנים וחיצוניים לחברות בקיבוץ100במסגרתו קליטת מעל 

 הובלת תהליך עומק של פיתוח קהילה ושילוב אוכלוסיות. 

 שותפות בהובלת פרויקט פיתוח ושיקום תשתיות הקיבוץ . 

 ניהול שוטף של הקהילה. 
 . בקיבוצים שונים בעיקר תחום שיוך דירותמגשרת ובוררת במקביל

 
2009 - 2010 

. ד לבנים שהתקבלו לחברות בקיבוץ פלמחים" יח14-  האקליפטוס בקיבוץ פלמחים חברה במינהלת הקמת שכונת
 .2011-השכונה מאוכלסת מ

2008 – 2011 
 . (מטה לצמיחה ופיתוח נכסים)ן " של שיוך דירות וצמיחה דמוגרפית במסגרת חברת מצפליווי פרויקטים

 2009'  אוג– 07' אוג
 . קיבוץ גבעת השלושהחברה בועד הממונה

  07'  דצ– 06' דצ
 . ניהול שוטף עם הנהלה נבחרת.  בחצי משרה בקיבוץ נצר סרנימנהלת קהילה

      
  05' אוג - 03' אוג

 . מזכירה ומנהלת קהילה בקיבוץ פלמחים
 יישום השינוי עם הנהלה נבחרת , הובלת השינוי באורחות החיים בפלמחים עם ועד ממונה מרצון במשך שנה

 . במשך שנה נוספת

  בנים לחברות68הובלת צמיחה דמוגרפית תוך קבלת . 
 ניהול שוטף של הקהילה. 

 
1996 - 2003  

 . ברנר. ח.ש י"ס האזורי ע" בביהמורה לביולוגיה ומחנכת
   1997-2001במקביל 

 .ובהמשך ליווי המנהלת החדשה ,( ילדי קיבוץ וחוץ80- שכללה כ) מנהלת מערכת הגיל הרך בקיבוץ פלמחים
 .(ועדות שונות, הנהלה כלכלית, מזכירות)במהלך כל התקופה חברה בפורומים שונים בקיבוץ 

 



 
 :הכשרות מקצועיות

2013 Open Space Technology -  יוסף ואבנר -שי בן, טובה אורבוך)הכשרה לפתיחת מרחב
 (הרמתי 

 .(התנועה הקיבוצית)  קורס מקרקעין 2009
 .("גבים"מכון )מ אינטגרטיבי "   גישור וניהול מו2004

 . ("גבים"מכון )פרקטיקום 
 .(ל ביחד עם התנועה הקיבוצית"המי)  קורס הובלה וניהול של הקיבוץ המתחדש 2004

 
 

 :השכלה
קבלת , בהצטיינותתואר מוסמך קבלת ) ירושליםבלימודי בילוגיה באוניברסיטה העברית  1983-1995

ס לרפואה הדסה עין "תואר  דוקטור באוניברסיטה העברית במחלקה לפיסיולוגיה בביה
 (.1996- בכרם 

 
  :שירות צבאי
. ינוך וידיעת הארץקית ח"מש 1980-1982

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

הקיבוצים ישתפו פעולה באמצעות התנועה הקיבוצית "
 יחד עם תנועות וארגונים נוספים  

הפועלים ברוח ערכי מגילת העצמאות  
.  והערכים הבסיסיים עליהם מושתת התנועה הקיבוצית

 ."לשם יצירת חברה ישראלית צודקת וראויה למען הדורות הבאים
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 2017פלמחים חורף 


