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מחקר מרכז וראש סוציאלית לעבודה בחוג בכיר         מרצה
גם מלמד צפת. האקדמית במכללה קהילתית לפיתוח         בין-תחומי
הבין-לאומית ובתוכנית חיפה אוניברסיטת של החרדית        בשלוחה
ההוראה: תחומי אביב. תל אוניברסיטת של סוציאלית         בעבודה
שיתופי משפחה; ומדיניות חברתית מדיניות קהילתית;        עבודה
חברתיים. שירותים ותכנון ובין-תחומיים בין-ארגוניים       פעולה
הרווחה; במשרד הרפורמה ביישום ארגוני-קהילתי כיועץ        משמש
הרווחה בשרותי וההדרה העוני לצמצום עוצמה        במרכזי
 המקומיים ויו"ר הועדה הבין-תחומית לניתוקי מים ברשות המים.

 

השירות בהנהלת כלכלית-מקומית יזמות פיתוח * הרווחה: במשרד (א) בעבר:            תפקידים
תכנון תחום ניהול * ונוער; לילד בשירות והמחקר התכנון ניהול * קהילתית;              לעבודה
בסיכון נוער ובני לילדים הלאומית התוכנית ריכוז את כלל אשר המשרד, של              המדיניות
והערכת חברתי תכנון - (הסוכה"י) שכונות בשיקום (ב) הרפורמה. תוכנית ריכוז             ואת

 תוכניות.
 

במנהל ומוסמך וקהילתית) קבוצתית התמחות – BSW) סוציאלית בעבודה בוגר            השכלה:
סוציאלית לעבודה מביה"ס (DSW) ודוקטור העברית מהאוניברסיטה (MPA)          ציבורי

  באוניברסיטת "קולומביה" בניו-יורק - בתחומי תכנון, מדיניות ומינהל סוציאלי.
 

חברות קהילתי"; לפיתוח הבינתחומי ה"פורום והובלת ייסוד בעבר: וולונטרית           פעילות
Association for Community:קהילתי לפיתוח בינלאומיים ארגונים של         בהנהלות
Organization and Social Administration ((ACOSA;(International Association for       
החדשה הקרן של מייסודה - שתיל בהנהלות חברות ; (Community Development (IACD            

  לישראל ועמותת 'עו"סים שלום'.
 

מסמכי והערכה, תכנון עבודות מחקרים, 100 מ- למעלה פרסום מקצועית:            כתיבה
Interdisciplinarity) הבינתחומית בחקר עוסק אחרים. ומסמכים סימולציה משחקי         מדיניות,
וארגונים שלישי מגזר ארגוני ממשל, וביחסי המאקרו-פרקטיקה בחקר החברה, במדעי (           

 עסקיים.
 

  תחומי ניסיון:
 מתן הרצאות והכנת השתלמויות המפורטים בסל השירותים, להלן.1.
 ייעוץ והדרכה ליחידים, לקבוצות ולארגונים.2.
 פיתוח ידע וקידום למידה ארגונית.3.
 ניהול ועדות ושולחנות עגולים.4.
 תכנון, מחקר וניתוח מדיניות חברתית.5.
 כתיבת ניירות עמדה ומסמכי מדיניות.6.
 הכנת משחקי סימולציה.7.

 

 סל השירותים המוצע על ידי, כולל בין השאר:
  קידום שיתופי פעולה בין-ארגוניים, בין-תחומיים ובין-מגזריים.1.
 פיתוח קהילתי ועבודה קהילתית – למתחילים ולמתקדמים.2.
 שתוף לקוחות, משפחותיהם והציבור הרחב.3.
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 קידום קשרי המגזר הציבורי (ממשלה ורשויות מקומיות) עם ארגוני המגזר4.
 השלישי.

 הנחית פעילויות סינגור, לובי ושינוי חברתי.5.

  תכנון שירותים, מחקר והערכת תוכניות, ניתוח מדיניות חברתית ומדיניות משפחה.6.

 הובלת תהליכים ארגוניים, הנחיית סדנאות ומתן הרצאות בכל הנ"ל.7.


