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 תחומי התמחות: 

 התנדבות  פיתוח קהילה ו  ,יזמותקידום ניהול ומנהיגות ומנהל ציבורי,          
 

 : תמצית                                                                     

 שנות ניסיון בתפקידי ניהול, חמש עשרהמעל  ▪

 , בוגרת מכון מנדל למנהיגותהדרכה וייעוץהנחייה 

מרצה  ו , חוקרת התנדבותוחברתית חינוכית

   .באוניברסיטה העברית

חדשנות במרחב  ו בילת שינויומיזמת חברתית,  ▪

ועלת בדרך של  י; פהארגוני ובשדה החברת

אנשים מאמינה בכוח ה בין מגזרית,שותפות 

 .החברהקידום והטכנולוגיה ל

 השכלה: 

 אוניברסיטת פוזנן, פולין.  ,מדינההמדעי   יתטנדוקטור היום, 2015  ▪

 וני' ת"א.  סון, ארום ואחיי מצב הולי נהתמחות ב, מוסמך בבריאות הציבור   :2009-2010 ▪

ותעודת הוראה, המרכז לפיתוח עובדי   )ב"ס( : תעודת ניהול מוסדות חינוך2006-2005 ▪

 ירושלים. הוראה בכירים, 

 : בוגרת התוכנית למנהיגות חינוכית בפריפריה, 'מכון מנדל למנהיגות', ירושלים.  2005-2004 ▪

▪ 2002-2004 :B.A ו"פ. האו ברל בית מדעי החברה והרוח, מכללת 

 

 קורסים והשתלמויות: 

 . 2018  ,שיתופים  ,הובלת מהלכים בין מגזריםקורס "המגרש" לניהול ו ▪

 . 2014מכון מנדל למנהיגות , ירושלים,   ,דירקטוריםקורס  ▪

 . 2016, , ירושליםוינט ישראל'ג,  ניהול בין לאומיקורס  ▪

 . 2007-2008, ןמרכז ההשתלמויות אוני' בר אילקורס פיתוח וייעוץ ארגוני,   ▪

 ת"א.  2006 ניהול התנדבות, המרכז הישראלי להתנדבות נוער, קורס  ▪

 

 ניסיון תעסוקתי:  

ארגון גג מיצג לקידום ההתנדבות, , הישראלית להתנדבותצה לית המוע"מנכ – 2019-2020

ווחה, משרד החינוך,  רשותפות של משרד האלית , ת ישר הרשת להתנדבו מנהלתמייסדת ו

רשי, מפעל הפיס, המרכז  יר, קרןקרן גנד  ,ישראלינט  , גוןהביטחומשרד ו חברתי ןויוולשמשרד ה

 לטובת קידום   -חברת אינטלמי ווקלשלטון מ

לניהול התנדבות ובה"ס  האוני' העבריתלעו"ס,   מרצה לניהול התנדבות, בה"סההתנדבות בישראל.  

 בישראל. 
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ישראל, ראש תחום התנדבות, ג'וינט מנהלת מרכז הידע והלמידה אשלים,    2012-2019

 הישראלי. תבוומנהלת מיזם ההתנד

ת בין ממשלת  בין מגזרי שותפות -ההתנדבות בישראלדום לקי מגזריהבין המיזם  מנהלת ▪

 .דבות במדינת ישראל, לפיתוח תשתיות ההתנינטישראל והג'ו

 .משאביםגיוס , ניהול תקציבעבודה,  תכניות, כתיבת ופיתוח צוותניהול  ▪

 והעסקי. חברתיגזר הנים במ, ארגומשרדי ממשלה דה עםבויהול קשרי ע יזום, שימור ונ ▪

והכשרה  מרכז לפיתוח ידע   –המרכז לידע ויוזמות בהתנדבות של  יזמת שותפה להקמה  ▪

 .בתחום התנדבות

 

 ג'וינט ישראל. ,ואסון חירוםהיערכות לאחראית  – 2011-2016

 . בשגרה ובחירום אלשרירום בג'וינט יתהליכי הח ניהול ופיתוח  ▪

 .מול שותפים בממשלה ובארגונים השותפויות הובלת  ▪

 

לקידום התנדבות נוער,   מיזם לאומיתוכנית עמ"ן, ומנחה מחוזית הלת נמ 2005-2010

    .ג'וינטמשרד החינוך והבין שותפות 

קידום    מיותרשויות המקועבודה מול הרשויות(  65) ניהול צוות עובדים בפריסה ארצית ▪

 . ני נוערב 50.000ות נוער בהיקף של דבהתנ

 ניהול תקציבי., עבודה תכניותכתיבת  ותפות אסטרטגית עם משרד החינוך, ניהול ש ▪

 .עם ארגונים חברתיים וגופים עסקיים בקהילהיוזמות התנדבות חדשות פיתוח  ▪

 . בינ"לעריכת כנסים פיתוח ידע והכשרה ו ▪

 

חברת , סיםהדכפר הנוער  –ה מקצועית ייהנחו הדרכה וח, פקידי ריכוז, פיתת:  1992-2004

 מערכות  לדורט

 . במצבי סיכון לילדים ונוער ,"הדסים"   כפר הנוערבוריכוז  הדרכה ▪

 . באנשי מקצועכה ותמי תמקצועי הלוומו מנחת קבוצות ▪

לשינוי   ככליטמעת מחשוב לה יה"סבב, להכנסת שינויים מנהלים ומוריםמנחת קבוצות  ▪

   .והאינטרנט( ס)מערכת המנב" תוהשפעה חינוכי

 פרסומים: 

)הוצאת  .2020ר, לוי וארנון.  מגפת הקורונה, בבמהלך  תוירטואלי התנדבותניהול מר, מא ▪

IEVA ) 

   .  2018)עורכת עם גרומב (  עולם גלובלי, חקר מקרה מיזם ההתנדבותבפר, התנדבות ס ▪

 .  2017, פולין, ים עם מוגבלות בקהילההתנדבות של אנשמאמר,  ▪

עם  , הביקורתית למוגבלות ות בראי הגישהעם מוגבל פעילות התנדבותית של אנשיםמאמר,  ▪

 .  2016ן,  יפינקלשטי
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   .  2015 )עורכת עם גרומב ( התנדבות במציאות משתנה, , ספר ▪

   2015מאמר, הבדלים במגדר בהתנדבות בזמן חירום, )עם קוליק, דולב(  ▪

 . 2014התנדבות בני נוער במצבי סיכון, אפשר,   מאמר,  ▪

  2013מ(  )עם גולן.עירים עם מוגבלותוצהמשמעות של התנדבות של נוער מאמר,  ▪

 . 2011שותפות בכתיבת ספר, הוצ' נדב,    " איתו, דב,  "מישהו להתנספר ▪

 

 יאות. חה ובר משפחתי בתחומי חינוך, רוובני עם מתנדבת בקהילה:  מעורבות

 


