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קיבוץ רוחמה ד.נ .חוף אשקלון
כתובת:
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דוא"ל :
ניסיון מקצועי:
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 :2017 – 2014מרצה במעמד עמית הוראה
 הוראת קורסים לתואר ראשון ושני במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית
 עוזרת מחקר בקורסי מתודולוגיה
משרד החינוך
 – 2014היום :מנחה צוותים ,משרד החינוך אגף שח"ר (ילדים בסיכון)
 הנחיה פדגוגית חינוכית (תכניות עבודה ,בקרה ומעקב)
 מיסוד והטמעה של מנגנון ניהולי – חוזרי מנכ"ל ,נהלי עבודה ברשות המקומית
 הכוונה ובקרה תקציבית – תכנית עבודה מתואמת תקציב ,ניצול אפקטיבי של משאבים ,בקרה ודוחות ,איגום
משאבים ,תקציבים מיוחדים.
 ביסוס תהליכי עבודה עם שותפי תפקיד – רשות מקומית ,רווחה ,חינוך ,ועדות היגוי
 בניה וליווי צוות – איתור ושיבוץ ,בניית תפקיד ,ליווי מקצועי ,עריכת משובים
 ליווי וייעוץ למשפחות – ביסוס קשר עם הורים ,התאמת מענה לצרכים ,הכוונה לגורמי טיפול.
 :2013 -2002יועצת חינוכית
 הובלת תהליכים חינוכיים וגיבוש נורמות חינוכיות בבית הספר.
 העצמת מחנכים ומורים מקצועיים והדרכתם.
 עבודה טיפולית יחידנית ומערכתית.
 פיתוח תכניות חינוכיות וייעוציות ברמת פרט ומערכת.
 הכנת השתלמויות ,הנחיית סגלי הוראה והעברת משובים.
 ייעוץ שוטף למנהלים וקשר רציף עם גורמים טיפוליים ומקצועיים.
 עבודה תוך שיתוף פעולה ועבודת צוות מול רשויות וגורמי קהילה.
ניהול מערכת החינוך בקיבוץ רוחמה
 :2010 – 2005לגיל הרך
 :2003 – 2000לידה עד י"ב
 ניהול צוות גננות ,מטפלות ומדריכים.
 תכנון תקציב שנתי ,בניית תכנית חינוכית שנתית ופיתוח תכנים.
 שיתוף פעולה עם גורמים אזוריים
 בניית תהליכי עבודה מול רשויות ואנשי מקצוע בתחום הפדגוגי והטיפולי.
 הנחיית סדנאות להורים ולצוות החינוכי.
 חברה בצוות מוביל שייעודו להביא לצמיחה דמוגרפית ואחריות על שיווק ופיתוח מסגרות חינוכיות ומתן
מענה לצרכים שונים.
 :2002 – 1998מחנכת כיתות חינוך מיוחד
 הוראה פרונטלית ויחידנית.
 איתור קשיים בתהליך הלמידה ובניית תכניות אישיות המותאמות לצרכי הילד מתוך הכרות ובקיאות במגוון
רחב של שיטות עבודה ואסטרטגיות למידה.
 השתתפות בבניית מודל שילוב לכיתות מקדמות בבי"ס רגיל.
 שיתוף פעולה עם גורמים פדגוגים וגורמי רווחה בבית הספר ומחוצה לו.

 :1993-1995מדריכה בחברת הילדים בקיבוץ רוחמה
 אחריות על הפעילות הלא פורמלית לילדי כיתות א-ו
 סיוע ותמיכה לימודית וחברתית תוך שיתוף פעולה עם ההורים וצוות בית הספר

השכלה
 - 2013היום :דוקטורנטית במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית ,אוניברסיטת בן גוריון
 :2010 -2008התוכנית להכשרת מנהלים ,אבני ראשה ,אוניברסיטת בן גוריון
ייעוץ ארגוני לימודי תעודה באוניברסיטת בר אילן הכוללים:
:2008
אבחון ארגוני למערכת וייעוץ למנהלים ,הובלת שינוי ארגוני והנעת עובדים,
בניית חזון ארגוני ורכישת מיומנויות ניהול (ידע ,קונפליקטים ואילוצים)
תואר שני בהצטיינות בייעוץ חינוכי ,כולל כתיבת תיזה בנושא" :הוראת
:2004
עמיתים וכושר השתנות קוגניטיבית אצל לקויי למידה" ,אוניברסיטת בר אילן
תואר ראשון בחינוך מיוחד ובמדעי המדינה ,אוניברסיטת בר אילן
:1998

הכשרה מקצועית:
 :12/14-3/15קורס הדרכת הורים מטעם "הסמכות החדשה" ,היחידה להסמכת מטפלים בבית
החולים "שניידר" .בקורס הועברו כלים לטיפול בילדים ונוער תוך שימת דגש על
העצמת הורים ושילוב גורמים משפחתיים ,קהילתיים וטיפוליים בתהליך.
השתלמויות  :בניית מבחנים וכלי הערכה ,בניית סטנדרטים במסגרת "תו איכות" ,הנחיית קבוצות.
תוכנות:
שליטה מלאה בתוכנות אופיס
שירות צבאי :
 : 1990-1993שירות במסלול פיקודי  -מפקדת מחלקה ,קצינת מבצעים בגדוד חי"ר.
שחרור בדרגת סגן
שפות:
עברית – שפת אם
אנגלית – ברמה גבוהה מאוד
ערבית– ברמה בסיסית
שפת סימנים – ברמה בסיסית

בעלת רישיון נהיגה

