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  פרטים בדבר השכלה גבוהה

 המוסד האקדמי התמחות תואר
שנת קבלת 

 התואר

הארץ בה נרכש 

 התואר

Phd ישראל 2012 אוניברסיטת חיפה ניהול 

Msc ישראל 2001 אוניברסיטת תל אביב מדעי החיים 

Bsc מדעי החיים 
אוניבסיטה עברית 

 ירושלים
 ישראל 1997

 

 

 דרגות אקדמיות וקביעות במוסדות להשכלה גבוהה:

 חוג/תוכנית המוסד שם תאריך והיקף הקביעות דרגה

החוג לחינוך,  מכללת אוהלו 20יולי  מרצה

התואר השני 

במינהל חינוך 

 ומרכז הסימולציות

 מכללת אוהלו 2017משרה משנת  100% קביעות

 

  פרטים בדבר השתלמויות מקצועיות ורקע קודם בתחומי החינוך )הוראה והדרכה(:

  שנה

 מופתמנהלי מרכזי סימולציה, מכון  2018-2019

 הכשרת מנהלי מרכזי סימולציות, מכון מופת 2017

 הנחיית מחקרים איכותניים, מכון מופת 2016

 יועצים ארגוניים למערכות חינוך, לימודי תעודה, מכללת אורנים. 2002-2003

 קורס מנחים לצוותי משימה, החברה להגנת הטבע 1991
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  תפקידים אקדמיים

                                                                                                                                     מכללהבתוך התפקידים ופעילויות אקדמיות 

  שנה

 ראש היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה היום -2021

 ראש מרכז סימולציות חינוכיות, מכללת אוהלו. 2017-2021

 .Medשיפוט עבודות גמר במסגרת לימודי  היום-2018

2017-2020 
, קולות קוראים הכנת קול קורא להקמת מרכז סימולציות במכללת אוהלו

 .להפעלת מרכז הסימולציה

 .הנחייה וליווי משתתפי תוכנית רג"ב בעבודות מחקר להצגה בכנסים 2020 -2016

  ..Medהנחיית עבודות גמר תואר  היום -2013

2012-2017 

 היחידה לפיתוח פרופסיונאלי, מכללת אוהלו. ראש

קורסים, כתיבת סילבוסים ופיתוח תוכניות  100 -במסגרת זו הפעלה של כ

 .מרצים 15לימוד, גיוס, ליווי וריכוז צוות של 

 .כתיבת תוכנית לפתיחת מסלול להכשרת מנהלים לבתי ספר, מכללת אוהלו 2012

 

 אקדמיות מחוץ למכללהתפקידים ופעילויות 

 , מכון מופתבנושא סימולציות בחינוך ת ספרותלסקיר יועצת אקדמית 2020

 .יעוץ ופיתוח ארגוני, לימודי תעודה, אוניברסיטת תל אביב -מרצה מן החוץ 2019 -2011

 שיפוט מאמרים כקוראת חיצונית, רוח הספורט, מכללת אוהלו 2018

 חיצונית, אופקים בגאוגרפיה, אוניברסיטת חיפהשיפוט מאמרים כקוראת  2017

2011 
קוראת חיצונית של עיתון מדעי לשיפוט מאמרים, חברה ורווחה, רבעון לעבודה 

 .סוציאלית

 .מתרגלת, צמחי רפואה ותבלין, החוג למדעי הטבע, אוניברסיטת תל אביב 1998-1999
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 פעילויות אחרות בתחומי החינוך

2014- 2019 

 

להעשרה הזרוע החינוכית של אשכול רשויות גליל מזרחי  -גליליום מנכ"לית

במסגרת זו פיתוח תוכניות לימודים ופעילות  -ומצוינות במדעים וטכנולוגיה

 .לקידום חינוך מדעי טכנולוגיה בפריפריה

 , לימודי חוץ, מכללת תל חי.לגידול קנאביס רפואיניהול תכנית  2019

 .ה מקצועית לבעלי תפקידים בפסגו"ת, משרד החינוךהובלת קורסי הכשר 2016-2017

2015-2016 
פיתוח חשיבה פדגוגית ניהולית  -מנחה ומלווה את צוות בית ספר אזורי בית ירח

 בצוות רכזי המקצוע.

2016 
פיתוח מרכז הערכה למיון תלמידים מצטיינים בתחומי מדעים וטכנולוגיה, 

 גליליום, מכללת תל חי.

2016 
במסגרת זו  -והובלת הקורס למנהלי פסג"ות וסגניהם במשרד החינוךפיתוח 

 פיתוח תכני הוראה, כתיבת סילבוס, ליווי מקבלי ההחלטות, הנחיה בפועל.

 פיתוח ובניית התוכנית לפיתוח ויעוץ ארגוני, היחידה ללימודי חוץ, אוהלו. 2014

 כתיבת התוכנית להכשרת מנהלים, מכללת אוהלו.   2012

2003-2018 
יועצת ארגונית למטה משה"ח, לראש מינהל חברה ונוער, למחוז חיפה, לאבני 

 ראשה במסגרת תכנית מנהיגות מערכתית, ליד הנדיב, למנהלי בתי ספר

 

 השתתפות פעילה בכנסים מקצועיים

 נושא ההרצאה/דיון מקום הכינוס תאריך

2022 

 גמישים למידה מרחבי

 בגישה פדגוגי ככלי

 דיסיפלינרית

 ואינטרדיסיפלינרית

המכללה האקדמית 

 עמק יזרעאל

 גמישים: למידה מרחבי

 וההזדמנויות האתגרים

2021 

 לחוקרי עיון יום

 מתודולוגיות -סימולציה

 בכלי שימוש

 ניתוח ומתודולוגיות

 מחקריים נתונים

המכללה האקדמית 

 אחווה

 בשדה חדשניות סימולציות

 ההכשרה

2021 

Simulations in 

Education and the 

Covid-19 Crisis 

 מכון מופת, תל אביב

Impact of Simulation 

Training: A Comparison 

of Face-to-Face and 

Online Learning 
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Tuesday, July 6, 

2021 

International Online 

Symposium 

2021 

International Online 

Conference on 

Higher Education in 

the Post Corona 

(PC) Era 

 מכללת תל חי

השוואה בין אימון סימולטיבי 

מקוון לאימון סימולטיבי 

מקוון אחרי אימון פנים מול 

 פנים

2019 

The 7 international 

conference of 

Teacher Education: 

The story of 

innovation in 

Teacher Education,  

 מכון מופת, תל אביב

Simulation Centers and 

their Impact on Training 

in Management Roles 

2019 

The 7 international 

conference of 

Teacher Education: 

The story of 

innovation in 

Teacher Education,  

 מכון מופת, תל אביב

Future-Oriented 

Pedagogy: Meaning and 

Practice in Israel’s 

Northern Periphery – 

The Story of Galilium 

 אוהלו מנהלי מרכזי סימולציות 2019
התפיסות הפדגוגיות 

 בעבודת מרכז הסימולציה

2018 

מטה  -פורום המפקחים

מחוז חיפה משרד 

 החינוך

 חיפה
בתכניות  ליישוםבין תכנון 

 העבודה השנתיות

 אוהלו כנס אוהלו לחינוך 2017
על יישום והטמעה בתהליכי 

 למידה

2017 

היוזמה  -2פי  5

הלאומית לקידום 

 החינוך המתמטי

 שיתופים, בית יהושע

גליליום כמודל להתמודדות 

-עם אתגרי החינוך המדעי

 טכנולוגי בפריפריה

2017 
כנס היחידה לפיתוח 

 פרופסיונאלי אוהלו
 ארגון והנחיית הכנס מכללת אוהלו

 ניהול מושב מכון שמיר למחקר יש טבע בגולן 2016

2016 

הסטוריה, חברה, 

חקלאות וסביבה בגולן 

חידושים  -ובחרמון

 במחקר

מכללת אוהלו ומכון 

 שמיר למחקר
 ניהול מושב

 מכללת אוהלו כנס אוהלו לחינוך 2016
קהילה מקוונת = מרצה: 

 קהילת למידה? 
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מקרה בוחן: קבוצת 

הפייסבוק "מורות 

יחד עם  משקיעות"

 סטודנטית שרית אמיר.

2016 
לחינוך,  2כנס כנרת 

 אקדמיה ופריפריה

ה אקדמית למכל

 כנרת

בין אקדמיה מרצה: 

מקרה  -לתעסוקה בפריפריה

 גליליום

2016 
כנס היחידה לפיתוח 

 פרופסיואנלי
 מכללת אוהלו

ארגון הכנס והרצאה: 

מחקר  -קהילות מורים

 בפעולה

 מכללת אוהלו כנס אוהלו לחינוך 2015
ניהול פאנל בנושא מנהיגות 

 וחינוך

 בי"ח עפולה כנס מעוז 2015

 -ממלכתיות בפעולהמרצה: 

מקרה גליליום כמקרה 

 מדגים

2015 

כנס שותפוית תחנות 

החקר במסגרת אשכול 

 גליל מזרחי

הפקולטה לרפואה 

אוניברסיטת בר אילן 

 בצפת

שותפות  -גליליוםמרצה: 

אזורית לקידום מדעים 

 וטכנולוגיה

2015 
כנס היחידה לפיתוח 

 פרופסיונאלי
 מכללת אוהלו

ארגון הכנס והרצאה: האם 

 -ניתן ללמוד מהעבר לעתיד

תהליכי תחקור והפקת 

 לקחים

2014 
כנס היחידה לפיתוח 

 פרופסיונאלי
 מכללת אוהלו

ארגון הכנס והרצאה: 

מגמות בפדגוגיה והשפעתן 

 על יזמות מורים

2007 
פורום ההדרכה של 

 מחוז חיפה
 חיפה

ההדרכה במערכת מרצה: 

 החינוך כפרופסיה 

2011 
כינוס המנהלים של 

 אבני ראשה
 מנהיגות מערכתיתמרצה:  ירושלים

 

 מלגות, פרסים, מענקי מחקר, מלגות עידוד מחקר:

 )שח( גובה המענק חוקרים מגישים נושא שנה

 במכללה הדיגיטלית הלמידה 2022

 בין -חי תל האקדמית

 והטמעה ליישום השפעה

ד"ר יפעת לינדר, ד"ר 

 איל ויסבליט

20,000  

ההבדל בין סימולציה מקוונת  2020

 לסימולציה פנים אל פנים

ד"ר יפעת לינדר, ד"ר 

 אייל ויסבליט

2,500  
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השפעת ההתנסות  2019

הסימולטיבית על מיומנויות 

 התקשורת של המתנסים

ד"ר יפעת לינדר, ד"ר 

, ד"ר איל ויסבליט

 אביבה דן 

8,000 

התרחיש  -המרכז הסימולצי 2019

 ככלי מרכזי

 6,000 יפעת לינדרד"ר 

השפעת מרכז סימולציה על  2018

הכשרה לתפקידי ניהול 

 מערכות חינוך

ד"ר אייל ויסבליט, ד"ר 

 יפעת לינדר

20,000 

על איכות התחקיר במרכז  2018

הסימולציות מקרה בוחן: מרכז 

 הסימולציות במכללת אוהלו

 25,000 ד"ר יפעת לינדר

קהילות לומדות בקורסי  2015

רופסיונאלי הפיתוח הפ

 אוהלו במכללת

  2,500 ד"ר יפעת לינדר

תפיסת המורים את השפעת  2014

 המנהלים על פיתוח יוזמות 

שהם מבצעים במסגרת 

הפיתוח הפרופסיונאלי, 

ותפיסת המנהלים את  

 השפעתם על יוזמות אלה

ד"ר יפעת לינדר, ד"ר 

יפעת שאשא ביטון, ד"ר 

 אייל ויסבליט

10,000  

 

  הוראה / הדרכה 

 ש"ש סוג שם הקורס שנה

2013-

2022 

 2 שיעור למידה ארגונית ואפקטיביות בי"ס )תואר שני(

 2 שיעור והנחייה עבודת גמר )תואר שני(

 2 סמינריון למידה ארגונית ומנהיגות

 2 שיעור והנחייה אוריינות אקדמית
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 הדרכת סטודנטים לתארים מתקדמים

 שם העבודה הסטודנט שנה

השפעת למידת כלי במסגרת אימון סימולטיבי על מסוגלות מורים  מזרחי, ח.ר 2022

 מובילים בקהילות השקפה.

השפעת תכנית מובילים דיגיטלים על השימוש שעושים מרצי המכללה  מזרחי, י. 2022

 האקדמית תל חי בכלים דיגיטלים

המיני חברתי תפיסות/עמדות של צוות ביה"ס לגבי הוראת החינוך  רווח, מ. 2022

 בחינוך המיוחד

תפיסת ההורים לגבי מה מקדם את ילדיהם בבית הספר, מחקר גישוש  שעלאן, מ. 2022

 בבית ספר מהמגזר הדרוזי

גן הילדים כקהילה משלבת: עמדות מנהלות גן כלפי תפקידן בשילוב  ראש, ס. 2022

 ילדים שוני צרכים בקהילת גן הילדים

בית ספרי פתוח על תחושת השייכות והמוטיבציה של  השפעת אקלים בלה, ע.  2022

 מורים חדשים

מקצועית -השפעת תכנית "מובילים דיגיטלים" על המסוגלות האישית שושני, ר. 2022

 , מקרה בוחן במכללה האקדמית תל חישל מרצים

 

בן שטרית,  2022

 ש.

 תרומת ההנהלה וצוות המורים להפעלת התכנית "בוקר טוב לגוף"

הקשר בין  סגנון מנהיגות הגננת לבין שביעות רצון מעבודה של הסייעת  ספאדי, ת. 2021

 בגן

 תרומת המנהל לחוסן הצוות הבית ספרי במשבר הקורונה יהודה, צ. 2021

 

הקשר שבין התמודדות בית הספר עם הטמעת התיקון לחוק החינוך  שטיין, ע. 2021

התיקון לחוק בבית ספר לבין עמדות המורים כלפי  2018המיוחד משנת 

 יסודי

אידקובסקי,  2021

 י.

זהותו המקצועית של המנהל במסגרות החינוך המיוחד על רקע תקופת 

 ( בישראלCovid-19נגיף הקורונה )

 

 הערכות להוראה מרחוק בשעת חירום בן גל, ח. 2021



 

9 

חקר מקרה: בבית ספר יסודי בצפון הארץ בתקופת הקורונה מנקודת 

 המוריםמבטם של 

 הערכת צוות המורים את מנהל בית הספר  ויצמן, א. 2021

מקרה בוחן בבתי ספר בצפון הארץ שבהם המנהלים הנם בעלי סגנון 

 ניהול מעצב

 תפקיד המנהל בהובלת שינוי שנכפה "מלמעלה" ספיר, ל. 2020

 ניתוח מקרה בבית ספר תיכון אזורי בצפון הארץ

 לזרם:בין הממלכה  בורגן, פ. 2020

 תפיסות מנהלים בזרם חב"ד

הכנסת הגישה  -תפקיד הגננת ביצירת שפה חינוכית בגן. מקרה בוחן בן זאב, ע. 2020

 הדיאלוגית בגן הילדים. 

 משמעות לצוות בית הספר תפקיד המנהל ביצירת ניילינגר, מ. 2020

 תפיסות מנהלים את תפקיד סגן  המנהל לוי, ה.-מוזס 2020

הקשר בין תפיסת הגננת כמנהלת ומנהיגה חינוכית לבין הובלת שינויים  לוין, ה. 2020

 פדגוגיים בגן.

 מה הסיפור שלך?  לוי, א. 2020

 נרטיבים של זהות מנהלים בחינוך מתוך משבר ושינוי –מסיכון לסיכוי 

 אפקטיביות ההכנה המוקדמת לקראת סימולציה דקל, י. 2020

 מנקודת מבטם של המתנסים 

בוחן: קבוצות עובדי הוראה המגיעים להתנסות במרכז מקרה 

 הסימולציה של מכללת אוהלו

מעבר מניהול גברי לניהול נשי של מוסדות חינוך תיכוניים לבנות במגזר  אסיף, ש. 2019

 זיהוי ואיתור גורמים -הדתי

סגנון מנהיגות ומיגדר מנהל ביה"ס והשפעתם על בחירת הפרויקטים  חביש, מ.  2019

 נוכיים שמבצעים מנהלי בתי ספרהחי

 תפקיד המנהל בחיזוק תחושת המסוגלות של צוות חינוכי, הופמן, ל. 2019

 מקרה בוחן: אימון במרכז סימולציות

מקרה בוחן  -התחקות אחר תפקיד המנהל בהובלת שינוי בית ספרי הדר, א. 2019

 ביה"ס תיכון בצפון הארץ מנקודת מבט של מורים

השפעת מנהל ביה"ס על יזמות וחדשנות פדגוגית באמצעות שינוי  פ. פודולבני, 2018

 במסגרות הזמן הבית ספריות
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 תפיסת המנהלים את השימוש בסימולציות ככלי לפיתוח צוות עייש, ח. 2018

תפיסת צוותים חינוכיים רב מקצועיים את תפקיד המנהל בניהול ופיתוח  ועקנין, ב. 2018

בבתי ספר לחינוך רגיל ובבתי ספר לחינוך  מקצועי של צוות רב מקצועי

 מיוחד.

 -מנהיגות חינוכית כמובילה לקראת מערכת חינוך המותאמת למאה ה גייטין, א. 2018

21 

 עמדות של מנהלים  כלפי הראיון האישי בתהליך קבלת מורים לעבודה כהן., א. 2017

 הילדיםהשפעת  הגננת על רמת תפקוד מיטבית בגן  אלחיאני, א. 2017

 הילכו שניהם יחדיו? -חינוך וטכנולוגיה יהודה, א. 2016

 עמדות מנהלים כלפי שילוב הטכנולוגיה בחינוך

 תפקיד המנהל במיתוג ביה"ס בן תקווה, ר. 2016

 מקרה בוחן: מיתוג בתי הספר ברשות מקומית בצפון הארץ

הקמת ביה"ס תהליך קבלת החלטות באשכול רשויות. מקרה בוחן:  תדמור, ס. 2015

 לאוטיסטים במועצה אזורית מבואות חרמון.

 תפקיד המנהל בהבניית פדגוגיה חדשנית: מקרה בוחן בשני בתי ספר בילנסקי, א. 2015

המקרה של כניסת מנהלת חדשה  -ביוגרפיה של למידה ארגונית אמרוסי, ב. 2015

 לתפקיד במעון

 –המנהל ותהליכי השינוי בפרקטיקות של הערכת מורים. מקרה בוחן  ברמי, ג. 2015

 ירדן ". "תהליכי הערכה בביה"ס 

השפעת סגנון המנהיגות של מנהלת בה"ס על גיוס הצוות להטמעת  אקנין, ט. 2015

תוכנית לימודים חדשה. המקרה של תוכנית "מארג" בבית ספר בצפון 

 הארץ

מקונן פרדה,  2014

 א.

המנהל ביצירת אינטגרציה בבית ספר,  מקרה בוחן בביה"ס תפקידו של 

 על יסודי בצפון הארץ

השפעת סגנון המנהיגות של מנהל ב"ס על מוטיבציית המורים במגזר  חוסיין, ע. 2014

 הערבי מקרה בוחן בשני בתי ספר תיכוניים

תפיסת המנהל את הקשר בין החינוך הבלתי פורמאלי לחינוך  שלזינגר, י. 2014

 פורמאלי כפי שבאה לידי ביטוי בבי"ס על יסודי בצפון הארץה

המנהל כמוביל ומטמיע שינוי טכנולוגי בבית הספר מנקודת מבטם של  חרב, ע. 2014

 המורים. חקר מקרה בית ספר יסודי במגזר הדרוזי.

 תפקידו של מנהל בית הספר בהבניית הקשר בין המורה לסייעת שדה, ש. 2014
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 יסודי במחוז הצפון-ספר לחינוך מיוחד עלמקרה בוחן בבית 

 שילוב מיטבי מהו?  כהן ליאת 2013

 על שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת חינוך רגילה.

נוג'יאדת  2013

 חאמזה

השפעת השעה הפרטנית על הקשר בין מורה לתלמיד בבית ספר יסודי 

 אלראזי.

תלמידים המוגדרים חלשים בתחום  פיתוח מוטיבציה ללמידה בקרב רותם בנימין 2013

 האורייני.

 הקשר בין תוכנית  מעברים מהגן  לכיתה א' לשביעות רצון ההורים. אורלי סוסן 2013

 

 רשימת פרסומים

 עבודת דוקטורט 

חקר מקרה של תהליכי תחקור,  -(. הרטוריקה והפרקטיקה של למידה מניסיון2011לינדר, י'. )

הפקת לקחים והטמעתם בארגון צבאי, חיבור לשם קבלת דוקטור בפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה. 

 עמודים(.  103בהדרכת פרופ' אילן משולם ופרופ' רענן ליפשיץ )

 MA -עבודת תזה ל

 Satureja thymbra L. השונות הכימית בין ובתוך אוכלוסיה של צתרה ורודה (2001לינדר, י'. )

, אוניברסיטת תל אביב. בהדרכת פרופ' Bscבבתי גידול שונים בארץ, חיבור לשם קבלת תואר 

 עמודים(. 94) יעקב פרידמן, ד"ר אלי פוטיבסקי

 מאמרים שהופיעו בכתבי עת שפיטים

Linder I., Weissblueth E., (2022), The “Scenario” as a Key Educational Tool in The 

Simulation Centre, International Journal of Instruction, accepted for publication. 

scheduled for publication in the October 2022 issue. 

Linder , I., & Weissblueth, E. (2021). Impact of Simulation Training: A Comparison of 

Face-to-Face and Online. Conference Proceedings- Innovation and Growth During 

Uncertain Times: Simulations in Education and the Covid-19 Crisis (pp. 40-52). The 

MOFET Institute. 

Linder I., Weissblueth E. (2017). A discrepancy in teachers and principals perceptions 

of educational initiatives, Universal Journal of Educational Research, v5 n5 p710-

714. 

Lukach Z., Linder I. (2019).  Future-Oriented Pedagogy: Meaning and Practice in 

Israel’s Northern Periphery – The Story of Galilium, The 7 international confrence 
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of Teacher Education: The story of innovation in Teacher Education, Mofet 

Institute, Tel Aviv. 

Weissblueth E., Linder I. (2020). The Effects of Simulations on Principals’ Training and 

Professional Self-Efficacy. International Journal of Education Policy & Leadership 

16(14). URL:http://journals.sfu.ca/ijepl/index.php/ijepl/article/view/965 doi: 

10.22230/ijepl.2020v16n14a965 

Weissblueth E., Linder I. (2022). Impact of Simulation Training - Comparison between 

face-to-face and online learning, Journal of Educators Online- בשיפוט 

 

הערכה ממוחשב אל מול (, בחינת תוצאות שאלון 2018גפן, ש., לינדר, י., רייכספלד, ע., היימן., ר., )

עשר לחקר חדשנות -תוצאות מבחן "דף ועט" בתוכנית חקר בגליליום, הכנס השלושה

 וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס, אוניברסיטה הפתוחה.

על תפקידו של מחנך פנימייה בישיבות  –(, האם אני משמעותי 2019דויטש, ד., לינדר, י., )

 ., כרך ד', מכללת תלפיותכעתתיכוניות, 

המקרה של אליפות אס"א  –(, ספורט סטודנטיאלי בישראל 2019לונטל, א., יובל, ת., לינדר, י., )

 .239-254הבינלאומית באילת, בתנועה, כרך יב', המכללה האקדמית וינגייט, עמ' 

(, על מרכיב ההטמעה בתהליכי למידה ארגונית, הרבעון לחקר ארגונים וניהול 2022לינדר, י., )

 בשיפוט -שיהמשאב האנו

 

 פרסומים שאינם שפיטים 

 (, ספר הפעלה למרכז הסימולציה, מכללת אוהלו2019לינדר, י., )

 (, חוברת הכשרה למרצים, מרכז הסימולציה, מכללת אוהלו2018לינדר, י., )

 שנתית, מכללת תל חי 4סיכום פעולה  -(, גליליום במספרים2019לינדר י., )

 פעילות תשע"ו גליליום, מכללת תל חי(, סיכום שנת 2015לינדר י., )

 (, סיכום שנת פעילות תשע"ה גליליום, מכללת תל חי2015לינדר י., )

, הערכות למצב חירום של הרשויות והמנהיגות המתנדבת 2008לינדר י., שמיר רונן נ. )עריכה(, 

 בצפון הארץ בעקבות מלחמת לבנון השנייה, אלכא ג'וינט ישראל

אלכא ג'וינט ישראל: למידה מהתנסות  -מערך חירום רשותי -,  מח"ר2008י., גרינוולד י., לינדר 

ייעוצית בעקבות מלחמת לבנון השנייה, בתוך: קהת ד.)עורך(, הנהגת הקהילה לחיים של 

 איכות: צעדים ראשוניים בניהול העיר, חלופה קהת בע"מ

ימי למידה המתערבים בצפון,  סיכום -, הערכות רשויות לחירום2009לינדר י., ויזמן ו. )עריכה(, 

 אלכא ג'וינט ישראל
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 ניסיון מקצועי

 ניהול מערכות

 ראש היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה, המכללה האקדמית תל חי. היום-2020

 הקמת מרכז הסימולציה והיחידה למצוינות וחדשנות במכללה האקדמית תל חי.  2020 -2017

2014- 2019 

העשרה ומצוינות במדעים במסגרת אשכול גליל מזרחי. מיזם  -מנהלת "גליליום"

קמפוסים, הקמת מערך אזורי,  3 -איש, פעולה ב 180 -במסגרת זו ניהול של כ

עבודה מול מנכלי מכללות אקדמיות, ראשי רשויות, ראשי חוגים, מנהלי מכוני 

מחקר, פיתוח תפיסות הוראה והדרכה במדעים וטכנולוגיה, עבודה מול תורמים 

 מש"ח. 9.8די ממשלה, הפעלה של ומשר

2008-2010 

 הקמה וניהול אזור הצפון, התחום המוניציפאלי, אלכא ג'וינט ישראל.

במסגרת זו ליווי הקמת מערך אשכולות הרשויות, ניהול צוות, הפעלת יועצים, 

 -פיתוח תפיסות פעולה שאומצו ע"י משרד הפנים, פיתוח והקמת תוכנית מח"ר

התמודדות רשויות מקומיות עם מצבי חירום, ניהול מערך מערך חירום רשותי ל

הפעולה של הג'וינט בצפון לאחר מלחמת לבנון השנייה ותמיכה ברשויות עוטף 

 עזה ב"עמוד ענן".

 ניהול מוזיאון ראשית ההתיישבות, קיבוץ יפעת. 2001-2003

 ניהול תוכניות הכשרת מורים, מרכז השתלמויות שלומי. 2000-2001

 ניהול אזור חיפה ועמקים, חוגי סיירות. 1998-2000
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 פיתוח וליווי בכירים, הדרכת בכירים, ליווי אסטרטגי 

 פלסאל: יעוץ וליווי ארגוני להנהלת המפעל 2022

 חברת רוגת: ליווי חילופי מנהלים בחברת הנדסה, הבניית צוות ואסטרטגיה 2019-2021

2020 
הרשויות של אשכול גליל  18במרחב הכנת תכנית אסטרטגית לתחום הבריאות 

 מזרחי

 מעורבת בהקמת חברה עסקית )קאנהייטס( בתחום הקאנביס ברפואי 2019-2020

 יועצת לסמנכ"ל מינהל מערכות מידע ודיגיטל, ההסתדרות העובדים החדשה 2019-2020

2012-2014 

 מינהל חברה ונוער: ליווי ראש המינהל, ליווי הפורום המוביל של המינהל, ליווי  

התהליך האסטרטגי של המינהל, ליווי תהליכי עבודה במחוזות, הכשרת 

 מדריכים.

2013-2014 
רשות האוכלוסין וההגירה: פיתוח וביצוע תוכנית ההכשרה לדרג הניהול של 

 לשכות האוכלוסין.הרשות, הובלת תהליכי פיתוח צוותים ב

 אגף התקציבים, משרד האוצר: פיתוח צוותים וליווי הסגנים. 2012-2013

 ליווי תהליך אסטרטגי. -הרשות לפיתוח הגליל 2013

2004-2006 

תוכנית לפיתוח  -צוערים למינהל הציבורי" -עמותת עתידים: "רוחות של שינוי

עתודה ניהולית למגזר הציבורי היוצאת מקרב צעירים מהפריפריה הלומדים 

 באוניברסיטה  

העברית ומשלבים חטיבה במדיניות ציבורית והכשרה והתנסות בעבודה במגזר 

פיתוח צוות התוכנית וכתיבת ממשלתי. בכלל זה: ליווי מחזור ב',  -הציבורי

 תהליכי  הערכת צוערים וליוויים.

2003-2004 
פרויקט ניתוח העיסוקים, בכלל זה ליווי ועבודה מול מנהל מינהל  -עירית ירושלים

 הגדרות תפקיד בעירייה. 250 -מש"א, סיוע למשנה למנכ"ל וביצוע כ

 

 פיתוח מודלים מוניציפאלים לעבודה בשגרה בחירום

2006-2008 

 רפרנטית תוכנית מח"ר, אלכ"א, ג'וינט ישראל.

הקמת מערך חירום רשותי, סיוע לצוות הבכיר ברשויות בבניית כלים ארגוניים  

לאירועי חירום, והטמעתם מיד לאחר מלחמת לבנון ובמהלך עופרת יצוקה. 

 רשויות בעוטף עזה.   5 -רשויות בצפון הארץ ו 22 -תכנון, פיתוח וניהול הפעולה ב

 אלכא ג'וינט ישראל. -ניהול צפון התחום המוניציפאלי 2008-2010
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ייזום, תכנון, פיתוח וניהול התחום המוניציפאלי בצפון. במסגרת זו סיוע בפיתוח 

התאגדות וולנטרית של רשויות במרחב ויצירת  -והפעלת "מודל האשכולות"

 פעולה לקידום קפיצת מדרגה אזורית.

 

 מגזרית מערכתית ברמת מאקרו )שלטון מרכזי(פיתוח מודלים לפעולה תלת 

2011-2012 

מגזרים המתקיימים בין המגזר -דיונים בין -שולחנות עגולים במסגרת "שיתופים"

המגזר העסקי והמגזר השלישי   -המדינה ומוסדותיה, המגזר השני  -הראשון 

עמותות וארגוני החברה האזרחית, מהווים פלטפורמה לגיבוש מדיניות. בשנים 

האחרונות ה'שולחן העגול' מהווה תהליך מרכזי דרכו ניתן לקיים את מסגרת 

השיח ולייצר תהליכי עבודה ותוצרים מגוונים, איכותיים ומשותפים, המייצרים 

מחויבות ואחריות של הארגונים והמערכות, וכן שימוש ביתרונות היחסיים של כל 

במסגרת זו: שולחן עגול  מגזר על מנת לייצר דרכי השפעה מגוונות בכל הרבדים.

בהובלת  -בהובלת מנכ"ל המשרד, שולחן עגול משרד האוצר -במשרד הבריאות

 מנהלת היחידה לחינוך פיננסי.

 

 מרצה

 היום-2012
 -מרצה במינהל החינוך, תחום הלמידה הארגוני ופיתוח הצוותים, סימולציות

 המכללה האקדמית תל חי.

 היום -2007

משרדי ממשלה )רשות ההגירה, אגף  -הליםמרצה בתוכניות פיתוח מנ

התקציבים, משרד האנרגיה( וארגוני מגזר שלישי, מנחת השתלמויות למנהלים 

החדרת שינוי ארגוני,  -ומורים/הרצאה בכנסים, מרכזי פסגה, משרד החינוך 

 פיתוח תרבות  ארגונית, תהליכי תכנון, למידה והפקת לקחים. 

 מרצה אורחת בתוכנית ליעוץ ארגוני מערכות חינוך. -אוניברסיטת תל אביב 2011-2017

2015-2016 
קורס מנהלי הפסגה וסגניהם, ניהול  -אגף א' לפיתוח מקצועי, מרכזי הפסג"ה

 ופיתוח תהליכי למידה.

 הכשרת נבחרת מצוינות של חיל המודיעין בתחומי למידה, צה"ל. 2008

 רכז ההשתלמויות בשלומי.רכזת קורסי הכשרה והשתלמויות מורים, מ 2000-2001

 צפון. -ריכוז והנחיית קורסי ההכשרה של החברה להגנת הטבע 1995-1998
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 פיתוח, בנייה והנחיית סדנאות שטח לניהול ומנהיגות

 סדנאות לפיתוח מנהיגות ומנהלים בשטח. -"אבן דרך" 2004-2007

 כיתתי. כתיבה ופיתוח של סדנאות חינוכיות במרחב חוץ -יער בראשית 2004

 

 עשייה ציבורית

2020 
שותפה בקבוצה שפיתחה מענים טכנולוגים להתמודדות עם וירוס הקורונה 

 חברת רוגת -)חיטוי מתקנים עבור בתי החולים(

 תמיכה והנחייה של צוות צח"י ישובי 2020

 חברת ועד מנהל, בי"ס נופי גולן, קצרין היום-2019

 המקדמים הקמת בית ספר ייחודי במרכז הגולן.חברה בקבוצת הורים  2015-2017

 חברת ועד מנהל, חוגי סיירות ע"ש אורי מיימון, הקרן הקיימת לישראל. 2012-2016

 מלווה וחונכת מנכ"ל כפר נוער בסיכון, מרחבים נווה עמיאל, שדה יעקב. 2013

2006-2010 

נהיגות מ -באנדלי וודליי" -"עולים ביחד -מתנדבת, מנחה ומפתחת חומרים

בהקשר זה פיתוח מרכז הערכה למיון, ליווי  -ומצוינות לאקדמאים יוצאי אתיופיה

 והכשרת המנטורים.

 

 


