
      
   

  ליו"ר החינוךהצגת מועמדות  
 

 לום לכולם, ש

 . שנהוגלייה בת  ארבע, נויה בת חמשלייה בת , ששלארבע בנות מקסימות; שייה בת ואמא  לארזנשואה  מעיין ללזרי,מי ש

החינוך אני מכירה היטב את ובונה את ביתי בהרחבה ג'. במקור אני בת קיבוץ נחל עוז, כך ש 2017עברתי לקיבוץ באוגוסט 

 שקרוב מאוד לליבי. הקיבוצי

חינוך פורמאלי ובין אם בחינוך בלתי בחינוך תמיד היה תחום שהתחברתי אליו וכך יצא שכל חיי עבדתי בחינוך, בין אם 

 פורמאלי.

לי להיות שותפה אלא קשור בכל מארג החיים שלנו ועל כן חשוב , אני מאמינה שחינוך הוא לא רק בין ארבע קירות ביתך

בקהילה שלנו, שלדעתי יש להם חלק בלתי מבוטל מעיצוב אישיותם של המתקיימים בתהליכים החינוכיים ולקחת חלק 

 ילדינו והקהילה שלנו.

                                                                   

   אשמח לקבל את תמיכתם בהצבעה הקרובה

  .וצמיחהשנת בריאות  טובה,שנה לם מאחלת לכוו

 

 להלן הניסיון התעסוקתי והאקדמי שלי: 

 השכלה

 אוניברסיטת בן גוריון. ,דוקטורנטית במחלקה לחינוך  : כיום -2018

 .                                                    תל אביב, אוניברסיטת בייעוץ חינוכיתואר שני    : 2013-2016

 )כולל עבודת תזה(. התמחות בגיל הרך          

 גוריון.                                  -, אוניברסיטת בןבחינוך עם סוציולוגיה אנתרופולוגיהתואר ראשון    : 2009-2012

                 
 

 נסיון תעסוקתי
 

 יועצת אקדמית –אוניברסיטת בן גוריון  : עד היום – 2018

האוניברסיטה  מלגות מטעם גופים שונים העובדים בשת"פ עםאחראית על מתן  מתן ייעוץ לימודי, שותפה בוועדות חריגים,

 .לימודיות לתלמידים הזקוקים לכך התאמות לסטודנטים, שותפה בוועדות משמעת, אחראית על מתן

 רכזת תעסוקה נתמכת באזור הדרום -חברת אשנב : 2019 – 2017

במקום עבודה, כמו גם ליווים לאחר ההשמה וקשר רציף עם  עבודה עם אנשים בעלי מוגבלות פיזית או נפשית והשמתם

 והגורמים המטפלים. המעסיק

 

 



 ..המשך. –ן ללזרי ימעי

2011 – 2018 :Generations -  העמותהמנהלת 

מערך ההדרכה, תיאום הרצאות ושבתות עיון, קביעת מועדי  ניהול תקציבי הארגון, גיוס כספים ומשאבים, אחריות על

לקבלה לקורס כזי הערכה למועמדים מר ותפעולן עד הכנה ליציאה מהארץ, ניהול צוות מנהלי משלחות, העברת משלחות

מגוונים. עבודה נרחבת מול  ואחריות על שיווק הארגון והקורסים תוך שימוש באמצעי שיווק כמו גם למנהלי משלחות

 מוסדות חינוך, עמותות וארגונים. 

 

  לגמלאים מנהלת הפרויקט מטעם המשרד -"גמלאים מתנדבים" : 2013 – 2011

 המתנדבים בתוך העמותות, שמירה על קשר שוטף עם המתנדביםשל  ביצוע ראיונות למתנדבים, קליטתם והשמתם

וליווים לאורך השנה. עבודה בשת"פ מול מוסדות  והעמותות, אחריות על ביצוע ראיונות לסטודנטים, קליטתם לתוכנית

 חינוך ועמותות.

 רכזת תכנית סל"ע-עמותת ידידים : 2012 – 2010

רווחה ועירייה, אחריות על גיוס עובדים וביצוע ראיונות, ליווי  מול גורמיאחריות על סטודנטיות ונערות בסיכון, פעילות 

 .שותף של הסטודנטיות והכנת מערכי הדרכה

 תלמיד בעל צרכים מיוחדים שילוב: 2013 – 2009

 לימודית והקניית כישורי חיים. מתן עזרהוליווי פרטני של התלמיד במסגרת פעמיים בשבוע, 

 ו'-כיתות א' מדריכה בחינוך הבלתי פורמאלי לילדי - נחל עוזחינוך : 2009 – 2008

ו' לאחר שעות בית הספר ובזמני החופשות. הכנת פעילויות  -אחריות על המסגרת החינוכית בה שהו תלמידי כיתות א' 

   הצהריים. עזרה בשיעורי בית, הכנת פעילויות לחגים ומערכי הדרכה לשעות אחר חינוכיות,

 

 שירות צבאי
 

 לוחמת ביחידה קרבית מעורבת, קרקל.   2006-2008
 

 התנדבות 
 

 מתן ייעוץ להורים לילדים בגיל הרך. – יועצת הורים בויצ"ו 2017-2019

   
   
   
   



                                                                                                                
  

                           
 
 

 קיקי לוטרובסקי  - הצגת מועמדותי לועד האגודה משמר הנגב 
 

 שלום לחברי האגודה,
 בניהול ענף השכרת דירות, אמרתי : זהו קיקוש, עכשיו תנוחי קצת...כשיצאתי לפנסיה לפני שנתיים וסיימתי תפקידי 

 אבל לא כך פני הדברים.
 שמי קיקי לוטרובסקי לבית משפחת עמרם הירושלמית.

 שנים  מקיבוץ גרופית שבערבה, שם הייתי חברת גרעין וחברת קיבוץ. 44הגעתי למשמר הנגב בדיוק לפני 
 .מצוה-בר גיללדים מגיל ינקות ועד בעשר השנים הראשונות עבדתי בחינוך י

 בעשר השנים הבאות מילאתי תפקיד במשרד המשלוחים והמכירות של מפעל "פוליביד" שלנו.
 חמש שנים ניהלתי את ענף ההלבשה, שכלל מחסן בגדים, חנות בגדים ומתפרות.

 כבסה ועוד.ניידים , מטיפול בטלפונים  בין לבין עבדתי כמורה מסייעת בית הספר המשותף בחצרים,
 דלק בקיבוץ, יחד עם העבודה במוסך וענף הרכב.השנים ניהלתי את תחנת  15

 ודלק –חשמל -כשנסגר המוסך, קיבלתי אחריות על ניהול ענף האנרגיה: מים 
 שילבתי ביניהם את הקמת ענף השכרת דירות, אחד הענפים הגדולים והחשובים בקהילה. 2005ומשנת 
 .נסיביות, ביקשתי לסייםשנים פוריות ואינט 13לאחר 

 מתנדבת כידידת חינוך בבי'ס ניצני הנגב( ,כיום , פנסיונרית  ומנהלת את רשת החשמל בקיבוץ .) כשאין קורונה
כלכלה, אנתרופולוגיה ולימודי העשרה שונים  במשך כל השנים דאגתי להרחיב את השכלתי: לימודי חינוך, שיווק,

 באוניברסיטה ושביל הזהב.
 הם שחר,דקל וטלואריאל פרידמן וילדי סמדר ביתי  בקיבוץ: משפחתי

 וילדיהם מעיין ואלמוג.דקל  וענבר אלדד בני                         
 
 

 ומדוע אני מציגה את עצמי לועד האגודה?
 , מהידע ומהיכולות שצברתי לאורך השנים.ימניסיונמעוניינת לתרום 

 . במגזר האנושי גם במגזר העסקי וגם
 אני רוצה להשתלב בקבלת ההחלטות על תקציבי האגודה, ההשקעות ועל הקשר בין חברי האגודה לחברי הקיבוץ .

ויש הרבה  בריכת שחיה ועוד ועוד.בטיחות,  תברואה, חשמל, חינוך, כיום האגודה חולשת על רוב המגזרים : מים, נוי,
 עבודה לעשות ולקדם.

 
 מאחלת לכולכם

 ופוריהשנה טובה 
 שנה של חידושים, חברויות 

 והעיקר בריאות
 חג שמח 

 קיקי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   



   
 ה טדגי שיר  –הצגת מועמדותי לועד האגודה משמר הנגב 

 

. 7ועמית בן  10, נעם בן 14טדגי, נשואה לאבירם ואמא לתם בן  –שמי שירה ישראלי 

מתגוררת בקיבוץ זו השנה החמישית ומצפה בכיליון עיניים להכנס לביתנו החדש בחודשים הקרובים )בתקווה שכך( 

 .70בשכונת ה

אה בחינוך ובמסורות הערכיות מעוניינת להצטרף לוועד האגודה ולהשפיע על חיי הקהילה והחברה של כולנו. רו

 הקיבוציות, כערכים שיש לשמר ולהנחיל מחדש בקרב הדור הצעיר. 

קהילתי, כדי לבסס תחושת שייכות חושבת כי לאור הגידול הנרחב באוכלוסיה, קיים צורך ממשי בתהליכי בנייה ואיחוד 

לכלל תושבי הקיבוץ. אני מאמינה כי באמצעות חיבור וקשר אמיתי בין התושבים לבין עצמם ובינם לבין הקיבוץ ניתן 

 לצמוח לעשות צעדים מופלאים לטובת הכלל.
                                                                   

 אשמח לקבל את תמיכתם בהצבעה הקרובה                                                                  
                                                   

 מאחלת לכולנו שנה טובה, שנת בריאות שלום ואהבה !!!                                                   

 שכלהה

 , המכללה האקדמית ספיר )הצטיינות יתרה(תואר ראשון במשפטים:   2019 – 2015

 גוריון.                                                     -, אוניברסיטת בןתואר שני בסוציולוגיה רפואית:      2009-2007

 ייעוץ ארגוני התמחות במוסדות רפואה ובריאות )כולל עבודת תזה(.                

 גוריון.                                  -, אוניברסיטת בןתואר ראשון במדעי התנהגות:      2007-2004

 התמחות בפסיכולוגיה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                
 

 נסיון תעסוקתי
 

 האזרחית מחוז דרום. התמחות בפרקליטות סיום שנת – 2020אוגוסט 

 במועצה איזורית שדות נגב                             מנהלת מרכז יום לקשיש – 2019 – 2010

 עובדים(.  15ניהול ישיר של צוות רב מקצועי ) •

כגון: ביטוח  ניהול תקציב שנתי בסך שני מיליון ש"ח,עבודה וניהול מו"מ מול ספקים התנהלות אל מול גורמי חוץ  •
 לאומי, משרד הרווחה , הרשות המקומית ועוד.                                                                                  

 

קשישים הנמצאים בדרגות תפקוד שונות  200-מתפרשת על כלל ההיבטים בחייהם של כהאחריות במסגרת התפקיד  •
 )בריאות, איכות חיים, מיצוי זכויות, רווחה ועוד(.

 בחברת "משמרות שירותי סיעוד ורווחה.  מנהלת סניף  – 2009 – 2007
 

 שירות צבאי
 

 , שחרור בדרגת סגן.קצינת שלישות  2001-1997
 

 

 התנדבות 
 

ועד מוניציפאלי מושב מסלול. אחריות על כלל פעילויות הפנאי למבוגרים בישוב, גיוס  - יו"ר ועדת תרבות ופנאי 2011-2013

                                                                                                         וניהול צוות המתנדבים,ניהול תקציב שנתי, כתיבת תכנית עבודה שנתית והוצאתה לפועל.                                                

 



 
 

 נבון  יריב   – הצגת מועמדותי לועד האגודה משמר הנגב 
 

 17-. מתגורר בקיבוץ זו השנה ה16, 15, 14שמי יריב נבון, נשוי לזיוה ואב לנעה, יונתן והראל בני 

בהרחבה א'. רואה בקרוב הלבבות ובערבות הדדית בקרב הקהילה ערכים הכרחיים ומהותיים, 

 ובחזוני להנחילם לכלל הקהילה.

וכל ליצור קהילה מאוחדת אני מאמין כי באמצעות החלטות נבונות, שקיפות ושיתוף ציבור נ

 בעלת אינטרס משותף הנותנת מענה לכל תושב.

 אני מתעתד לתת בוועד האגודה יצוג הולם לכל תושב ודלתי תהיה פתוחה וקשובה לכל תושב בכל נושא קהילתי. 

                                                                   

 אשמח מאד לקבל את תמיכתם בהצבעה הקרובה לוועד האגודה! 
                                                   

 
 

 מעט מידע פורמלי:

 השכלה

 :   תואר ראשון במדיניות ציבורית ומדעי המדינה2017 – 2020
 

 נסיון תעסוקתי
 

 עובד מדינה בגוף ממשלתי  2003–הווה 

 עובדים(.  10ניהול ישיר של צוות רב מקצועי ) •
 עבודה מול גורמים מקצועיים אכיפתיים, ממשלתיים ואזרחיים  •

 

 

 שירות צבאי
 

 מדריך מ"כים, גבעתי.  09חיל רגלים, רובאי    1995-1992
 

 התנדבות 

 חלוקת מזון לנזקקים.   –יד שרה   2010

 

 

 מאחל לכולנו שנת בריאות, שנה נהדרת, של יחד ואחווה !!!
 

      
   
   



   
 עמר -הילה דגני  - הצגת מועמדותי לועד האגודה משמר הנגב 

 
 אני בת משק, הוריי הם מיכאל דגני ואתי ענבר.

 .(5( ושירה )בת 10(, רותם )בן 15(, נועם )בן 17נשואה לדני עמר ואמא של מתן )בן 
 .אחות של זיו דגני, המתגורר עם משפחתו בקיבוץ, וגלית המתגוררת באודים

שנים במושב קלחים ולאחרונה עברנו לגור בבית החדש שבנינו בשכונת  10שנים חזרנו לקיבוץ לאחר "גלות" של  3-לפני כ
 .70-ה
  

 חזרנו לקיבוץ מתוך רצון להיות חלק מהקהילה בה גדלנו ולאפשר לארבעת ילדנו להתחנך במקום משמעותי וערכי, 
 כפי שמשמר הנגב היה עבורנו. וכמובן להיות קרובים למשפחה המורחבת )בהגזמה...(.

השימור של המסורות הקיימות תוך שמירה על הזהות המיוחדת של משמר הנגב לצד כבת קיבוץ אני מאמינה בחשיבות 
 התפתחות וגמישות שתאפשר לכלל התושבים בקיבוץ להרגיש חלק. 

אני רואה בחיזוק מערכת החינוך ותנועת הנוער מטרה חשובה יחד עם דאגה לרווחתם של מקימי וותיקי הקיבוץ. כמו כן 
 זות הירוקה של הקיבוץ.חשוב לי שימור וטיפוח של הח

 
 אשמח לקחת חלק בוועד האגודה ולתרום לטובת הקהילה שלנו.

 
 

 -קצת על ניסיוני המקצועי
 

 השכלה:
o (2018לימודי עבודה )יעוץ והתערבות בארגונים(, אוניברסיטת ת"א ) -תואר שני 
o (2006ניהול ובקרה תעשייתית, מכללת ספיר ) -תואר ראשון 

 
 :ניסיון תעסוקתי

 הקריה למחקר גרעיני, אגף משאבי אנוש -קמ"ג     :9.2019-מ
 

 שירות התעסוקה הישראלי:   2013-2019 
 מנהלת תחום תכניות השמה במשרד הראשי

 , ליווי מנהלים ויעוץ בפתרון קונפליקטיםפיתוח והכשרה של צוותים ומנהלים •
 ממשקי עבודה מול גופים חיצוניים כגון: ביטוח לאומי, משרד הרווחה, עמותותניהול  •
 תכנון וניהול תהליכים וכלים לבקרה שוטפת על הפעלת התכנית •
ניהול ההתקשרות, בקרה תקציבית, בקרה על  -ניהול ספק שירותים וכ"א מקצועי התומך בהפעלת התכנית •

 איכות השירותים וניהול תהליכי משוב
 

 מנהלת לשכת התעסוקה באופקים
 עמידה ביעדים שנקבעו על ידי הנהלת השירות בתאום עם המחוז; ניהול והכשרת צוות העובדים בלשכה •
 מתן שירות איכותי ויעיל לדורשי העבודה ולמעסיקים •
קשר עם גורמי חוץ )הרשויות השונות וגופי תעסוקה שונים באזור( לקידום השמתם של דורשי העבודה  •

 ם בלשכה. קידום תכניות תעסוקה של הרשויות השונות הרשומי
 
 2007-2013: MGS מקבוצת מנפאואר ישראל(, מנהלת תפעול( 

  ניהול התקציב תוך עמידה באיכות השירות -ניהול יחידת רווח והפסד •
וייעוץ למנהלים בעבודת ניהול המשאב האנושי; עיצוב עמדת המנהל, איתור צרכים פתרון ליווי  •

 קונפליקטים ודילמות מקצועיות
  

 שירות צבאי: 
 (1994-1996מש"קית נפגעים של חיל השריון )

 
 
 



 

 דימה מקרנקו -הצגת מועמדותי לועד האגודה משמר הנגב 

 חודשים.  7וגיא בן  3-שמי דימה מקרנקו, נשוי לבת הקיבוץ שיר גזית ואבא לדניאל בת ה

שנים בלב הקיבוץ. במהלך הבניה של  3אחרי מגורים של  70-ביולי עברנו לביתינו החדש בשכונת ה

החלטות לטובת כלפי הדיירים וגם מתקבלות  שקיפותהשכונה הצטרפתי למנהלת הפרויקט, כי הרגשתי שאין מספיק 

כדי לשפר את המצב בשני  ולא בהכרח לטובת הבונים מצד מנהל הפרויקט ופעלתי מאז ועד היום "שקט תעשייתי"

 המישורים הנ"ל.

ברגע ששמעתי שמחפשים נציגים לוועד האגודה החלטתי להגיש את מועמדותי כדי לנסות ולשפר את הנושאים האלה גם 

 ברמה הקיבוצית

  –השנים האחרונות בשני מקומות נוספים  7בנוסף אשמח גם לתרום מניסיוני, שרכשתי בניהול החברה במשך 

, להתנהל נכון כלכליתהפרטה כמעט מלאה, מה שמצריך אותו להתנהלות שונה מבעבר, אשמח לראות ולעזור  הקיבוץ עבר

 מתוך מחשבה קודם כל על התושבים, אבל בלי להכנס לגרעונות תקציביים.

בהווי  וכלכלי שקיים בין דיירי ההרחבות לדיירי ה"קיבוץ הישן", זה פוגע גם פילוג חברתיכמו כן לא רואה שום סיבה ל

 החברתי וגם בפן הכלכלי בכולנו בסופו של דבר.

 חג שמח!

 

 קורות החיים שלי בקצרה:

 נסיון תעסוקתי

 מדינות 6אתר למסחר אלקטרוני הפועל ב –בזיפי אחזקות בע"מ  מנכ"ל  ושותףהיום:  – 2013

 מדינות 6מחלקות שונות ב 3עובדים ב 40ניהול של עד  •

 ניהול תקציבים של כל החברה •

 )כולל קורונה( התמודדות עם משברים •

 מו"מ מול ספקים רבים בארץ ובעולם •

 בתל אביב. CHECKPOINTב אנשים 5של  בצוותראש צוות : מתכנת על תקן 2015 – 2013

 בבאר שבע                             WMGבחברת מתכנת : 2013 – 2011

 השכלה

 גוריון.                                  -, אוניברסיטת בןאשון בהנדסת תוכנהתואר ר: 2013 – 2009

 שירות צבאי

 בנ"מ, כולל ניהול מרפאה במשך השנה האחרונה חובש קרבי : שירות מלא כ 2006 – 2009

   


