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  ניסיון מקצועי:
  

  משרד החינוך
   יועצת חינוכית: היום - 2002
 . בבית הספר גיבוש נורמות חינוכיותו ובלת תהליכים חינוכייםה �
  .והדרכתם ומורים מקצועיים מחנכים תהעצמ �

 .טיפולית יחידנית ומערכתיתעבודה  �
  . ת פרט ומערכתברמ יעוציותיתכניות חינוכיות ו פיתוח �
  משובים.  העברתו הנחיית סגלי הוראה השתלמויות, הכנת �
  . עם גורמים טיפוליים ומקצועייםרציף שר קו למנהליםייעוץ שוטף  �
  . וגורמי קהילה רשויותשיתוף פעולה ועבודת צוות מול  עבודה תוך �
  

  רישיון ייעוץ ממשרד החינוך. 
  

  בקיבוץ רוחמה חינוךהמערכת  ניהול
  לגיל הרך: 2010 – 2005
   לידה עד י"ב: 2003 – 2000
   גננות, מטפלות ומדריכים. יהול צוותנ �

  חינוכית שנתית ופיתוח תכנים. תכנית  בנייתתקציב שנתי, תכנון  �
  זורייםגורמים אשיתוף פעולה עם  �
  .והטיפולי בתחום הפדגוגי רשויות ואנשי מקצוע מולעבודה בניית תהליכי  �
  ת החינוכי.ולצוו הנחיית סדנאות להורים �
 לצמיחה דמוגרפית ואחריות על שיווק ופיתוחשייעודו להביא וביל מ חברה בצוות �

 צרכים שונים.ל מענהומתן מסגרות חינוכיות 
  

  
  מחנכת כיתות חינוך מיוחד : 2002 – 1998
  . פרונטלית ויחידנית הוראה �
 תוךמ אישיות המותאמות לצרכי הילד כניותבניית תו בתהליך הלמידה קשיים איתור �

 . למידה ואסטרטגיותעבודה  שיטותמגוון רחב של ובקיאות ב הכרות
  השתתפות בבניית מודל שילוב לכיתות מקדמות בבי"ס רגיל. �
    מחוצה לו.ספר והבבית וגורמי רווחה שיתוף פעולה עם גורמים פדגוגים  �

  
 תעודת הוראה על יסודי וחינוך מיוחד ממשרד החינוך. 

  
  

  ת הילדים בקיבוץ רוחמהחברה ב: מדריכ1995-1993
  

 ו- לילדי כיתות אאחריות על הפעילות הלא פורמלית  �
  סיוע ותמיכה לימודית וחברתית תוף שיתוף פעולה עם ההורים וצוות בית הספר �

  029718020  מספר ת.ז:
  23.10.1972  תאריך לידה :

  3נשואה +   מצב משפחתי:
  050-5200075  /   08-6807439      טל':

  קיבוץ רוחמה ד.נ. חוף אשקלון    כתובת:

  tammylaza@gmail.com     :דוא"ל                                



  השכלה:
  

  , אוניברסיטת בן גוריוןדוקטורנטית במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית  :היום -  2013

  , אוניברסיטת בן גוריוןהכשרת מנהליםהתוכנית ל   :2010 - 2008

                      הכוללים:  בר אילןאוניברסיטת ב לימודי תעודה ייעוץ ארגוני       :2008

  אבחון ארגוני למערכת וייעוץ למנהלים, הובלת שינוי ארגוני והנעת עובדים,                   

  (ידע, קונפליקטים ואילוצים)ומנויות ניהול בניית חזון ארגוני ורכישת מי                   

  הוראת  " בנושא: תיזהכתיבת , כולל עוץ חינוכייבי בהצטיינות תואר שני       :2004

  אוניברסיטת בר אילן", וכושר השתנות קוגניטיבית אצל לקויי למידהעמיתים                    

  בר אילןוניברסיטת א, מדעי המדינהבמיוחד ובחינוך  תואר ראשון       :1998

 
  תעודת מנהלי בתי ספר ממשרד החינוך ואבני ראשה. 

  
  

  הכשרה מקצועית:
  

  בבית   היחידה להסמכת מטפלים ,"הסמכות החדשהקורס הדרכת הורים מטעם ": 12/14-3/15
   כלים לטיפול בילדים ונוער תוך שימת דגש על  הועברוקורס ב. "יידרהחולים "שנ                

  העצמת הורים ושילוב גורמים משפחתיים, קהילתיים וטיפוליים בתהליך.                
  

  . הנחיית קבוצות, בניית סטנדרטים במסגרת "תו איכות", בניית מבחנים וכלי הערכה:  השתלמויות
  
  

  תוכנות:
  שליטה מלאה בתוכנות אופיס

  
  

  שירות צבאי : 
  ה, קצינת מבצעים בגדוד חי"ר. מפקדת מחלק - שירות במסלול פיקודי  : 1990-1993

  שחרור בדרגת סגן     
  
  

  שפות: 

  שפת אם  –עברית 

  ברמה גבוהה מאוד  –אנגלית 

  ברמה בסיסית –ערבית
  ברמה בסיסית –שפת סימנים 

  
  
  

  בעלת רישיון נהיגה
  
  


