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 תהליך מינוי צוות איתור ציבורי

 רקע: 

צוות משאבי )  התפרסם קול קורא להגשת מועמדות לצוות איתור ציבורי 08.12.20-בתאריך 

צוות זה אחראי על ניהול תהליך איתור מועמדים בהתאם לנוהל המינוי ומורכב  .(אנוש

  מזכירות, מנהלת מש"א, מנהל מגייס ושני נבחרי ציבור. מנציג.ת

מתוכם  2ילוו  מינוי מועמדות.ים לצוות, בכדי שבכל תהליך 4עד  לבחור ניתן הנוכחיבתהליך 

 מתוך נוסח המודעה: .את פעילות האיתור, המיון וההמלצה

 

 ;לתפקידהגישו מועמדותן  ארבע מועמדות

 להבפי אריאלי א .1

 מנשה מאיה רוקח .2

 יפעת וייצמן שפטס .3
 אריאלה ניב .4

 בהמשך מצורפות כמה מילים מכל מועמדת.

 

 ,הצלחה לכולןמאחלת 

 מנהלת משאבי אנוש -מאיה פרגן 

 :  התפקיד דרישות

 .מועמדים גיוס לרבות, ל"הנ לתפקידים האיתור בתהליכי פעילה השתתפות •

 .בקיבוץ לתפקיד הנדרשים ובכישורים בדרישות והתמצאות התפקידים הגדרות למידת •

 (.מראש בתאום) היום בשעות כולל, גמישות בשעות ישיבות •

 .יתרון – גיוס או/ו בניהול ניסיון •

 :נדרשים כישורים

 .יתרון -גיוס או/ו בניהול ניסיון •

 .ואסרטיביות הקשבה יכולת •

 .טובים אנוש יחסי •

 .עצמאית חשיבה יכולת •

 וקלפי קיבוץ שיחת: ומינוי בחירה       שנים 4: קדנציה אורך



 
 

 

 כמה מילים בנימה אישית-מועמדות לצוות איתור ציבורי 

 

 

 

 

 

 

 אפי אריאלי להב

 לטרון ד'. השנים האחרונות וגרה בשכונת 3-ן בחברת קיבוץ נחשו

 שנה בתחום.  25מנהלת משאבי אנוש במגוון ארגונים ובעלת ניסיון של למעלה מ

מתמחה בניהול תהליכי שינוי, מנהיגות ופיתוח ארגונים וכלל תהליכי פיתוח ההון האנושי מגיוס 

 ועד פרישה.

בחירת האנשים המתאימים ביותר לתפקידים  -אשמח לתרום לקיבוץ כחברה בוועדת האיתור

והתאמת האדם הנכון לתפקיד הנכון, מצריכה יכולת אבחון מחד והיכרות עם   השונים בקיבוץ

 מגוון תפקידים והאתגרים הכרוכים בהם מאידך. 

 אשמח לתרום מהידע הנצבר שלי לטובת הקיבוץ.

 אפי

 מאיה רוקח מנשה

 , נשואה לאבנר ואמא לשלושה ילדים.40בת קיבוץ נחשון, חברה חדשה, בת 

 שנים. 14-ספר לחינוך מיוחד, מורה כסגנית מנהלת בית 

 מתמחה בניהול והובלת תהליכים חינוכיים וחברתיים, ליווי צוות וייעוץ ארגוני. 

בחירת האנשים המתאימים ביותר לתפקידים השונים   –אשמח לקחת חלק בוועדת האיתור 

 בקיבוץ והתאמת האדם הנכון לתפקיד הנכון, לתרום לקיבוץ ולהיות מעורבת.

 

 מאיה



 
 

 

 אריאלה ניב

   –קצת על עצמי 

הוצע לי להציג מועמדות ל'צוות איתור קבוע'. ללא היסוס אמרתי כן. אני חושבת שצוות כזה הוא  

 חשוב, ואמור לתרום להתנהלות רצינית בבחירה של בעלי תפקידים.

 לא אסקור כאן את קורות חיי. אומר רק כי הגעתי לנחשון עם גרעין נחשון, וזה היה מזמן.

 תפקידים שמילאתי בשנותי בקיבוץ:

 חראית על נושא הטיפול הפסיכולוגי,א ה עם אפרים שני ואחר כך עם קיש(,מזכירה )בחצי מישר

 חברה בוועדת חברה, חברה בהנהלת הקהילה ואחר כך מרכזת ההנהלה.

 מי שמעוניין לדעת יותר מוזמן לכוס קפה.

 אריאלה

 יפעת ויצמן שפטס

 חברים ותושבים שלום,  

בשנת שרות,   19שנים. אמא לעידו בן  24שמי יפעת ויצמן שפטס, נשואה לעמרי שפטס מזה 

 תלמידים בצפית. 15ורועי בן  16.5נעם בת 

 כיום אני יועצת חינוכית בבית הספר ברנקו וייס אתגרי בבית שמש לנוער בסיכון.

 שנים בארצות הברית.   6עם גיחה של  1995חיה בנחשון מאז 

כיום חברה בהנהלת בריאות, רווחה וסיעוד, חברה בועדת קליטה, חלק מצוות חדר אוכל שנמצא  

כן חלק מקבוצה של 'משפחות  -כרגע בחל"ת בשל הקורונה ואחראית על השבעה בנחשון. כמו

אחרי לידה, חולים לאחר ניתוח ומשפחות   נותנות באהבה' אשר נותנות מענה חם ואוהב לנשים

 היושבות שבעה וחלק מצוות של ועדת תרבות בניהולה המוצלח מאד של חמוטל.

בעבר הייתי בוועדת צעירים, בוועדת חינוך, הייתי 'אמא של קן נחשון' והייתי חלק מצוות שפעל  

החינוך הבלתי  להחזיר את פעילות תנועת השומר הצעיר לקיבוץ. כמו כן ניהלתי את מערכת 

 פורמלי, הדרכתי במרכזים וריכזתי את וועדת תרבות.

 בהכשרתי אני מורה לחינוך מיוחד, עובדת סוציאלית ויועצת חינוכית.

מכאן שאני מאמינה שיש לי את היכולת לבחון מועמדים לתפקידי מפתח בנחשון, ומתוך רצון 

יטב יכולתי לסייע בבחינת אעשה כמ –להטיב עם קהילת נחשון ואהבת הקהילה והאנשים בה 

 ובחירת מועמדים שיבחרו להוביל תחומים שונים בקהילה.

 יפעת


