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 דורית שגב שכטר –מכתב מהמועמדת לתפקיד מנהלת מש"א 
 

            לחברי וחברות נען שלום

תבקשתי להקדים לאסיפה, בה נליה והילית.  ,לנו שתי בנות, נשואה לאיתי ו50שכטר, בת שגב שמי דורית 
 ופיע בפניכם, מספר מילים.א

 

ובמשבר, ניסיון של למעלה מעשור באבחון ופיתוח ארגוני, ייעוץ וליווי לתהליכי שינוי בצמיחה בעלת אני 
 חזון, להעצמה-ותהליכי התפתחות אישיים. ייזום ופיתוח תוכניות הדרכה והשתלמויות למנהיגות בעלת

רקע בעלת בנוסף, ו ,תרפיסטית ,מרצה באקדמיה .סמינריםו תסדנאו תמנחולהתפתחות אישית ומקצועית, 
 .וניסיון בניהול מערכות

 

מנהלת מש"א מביאה אל שולחן הדיונים את הידע והמבט הרחב על השימוש  ,כפי שאני רואה את התפקיד
במשאב המרכזי של הקיבוץ: החברים. לחשיבה, בנייה, הובלה וביצוע של מהלכים ושינויים נדרשים, וכן הנכון 

 תחזוק ושיפור מצבים קיימים.
 

 , לל מנהלי הענפים בקהילהת שפה משותפת לכיצירפאן נוסף וקריטי בתפקידה של מנהלת משאבי אנוש הוא 

 אקטיבי. -באופן פרוהתהליכים והובלת  ה, תוך בחיניניהםבאינטגרציה ל הבאההעצמתם ו

להטמיע וכן,  2030מדיניות משאבי אנוש שתתמוך באסטרטגיה גבש לאתגר בולט בתקופה הנוכחית יהיה 

 .בעת הזו במשימות והצרכים יתמכומבנה ארגוני וכלים ניהוליים, ש
 

הקהילתיים, ונית, למרקם הפנימי, לצרכים מטרות נען משתנות כל הזמן, אנו מגיבים לסביבה החיצ

לנוכח מטרות יה לבחינה מתמדת של מטרות תאנוש נדרשמשאבי מנהלת  – שלנוהניהוליים החברתיים ו

 הקיבוץ. 
 

שינויים מלווים בסיכון ולפעמים מכאוב אישי. כל שינוי דורש עבודה קשה, התמסרות, מנהיגות וידע, כדי 

בין את ההשפעות שיש לשינוי, הן הפוליטיות להיהיה מש"א חלק מתפקידה של מנהלת להביא להצלחתו. 

לים לדרג הניהולי להיות שותפה, ליזום ולתת כ ,על העובדים במערכתווהן הפרקטיות, על החברים בנען 

ולהצעיד את הקהילה  מיטביתבמטרה לנהל את השינוי בצורה , הדעות והרעיונותמגוון לשלב את שיוכל 

 קדימה. 
 

 עשייה ותהליך אותו אני מנהלת, הן מאפיינת אותי בכלהכגישה  ,ההסתכלות ההוליסטית והראיה הרחבה

 בנען. הבסיס והתשתית שאני מביאה לניהול תחום המשאב האנושי 

ובכלל זה את מנהלי הענפים, חברי צוות הניהול וחברי הנהלת הקיבוץ, מהווים  םחבריהאת היכרותי 

 המקומי.  DNAיתרון לכשעצמו, לצד היתרון של הבנת ה 

בתפקידים גם תי ומקצועי, כמו עם יעדים ומטרות הדורשים מענה איכו יהתמודדתועדת מכרזים כיו"ר 

ביצירתיות  ובילולה ,יכולת לגשר על פערים, קונפליקטים ודילמותהבאתי בהם , שביצעתי מחוץ לנען

 פתרונות. ל
 

ולכם, הניהול גופי משום שאני רואה במנהלת משאבי אנוש פונקציה מרכזית לארגון, אני מציעה ל

יש בי בשלות רצון ומוטיבציה לתרום ולהשפיע בביתי  והניסיון שצברתי.מן היכולות, הכישורים החברים, 

 שהערך המוסף שאני מביאה לתפקיד ישרת את נען ומנהליה היטב. מאמינה שלי, ואני 
 

 השכלה אקדמית, הכשרות והשתלמויות 

 אונ' ת"א – ארגוניהתנהגות ארגונית עם התמחות בייעוץ  – (.M.Sc)מוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול  ▪
▪ B.A – .סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לימודי מקרא ותרבויות המזרח הקדום, אוניברסיטת ת"א 
 קורס דירקטורים ונושאי משרה מטעם איגוד התעשייה הקיבוצית ומשקי דן. ▪
 תרפיסטית בתוכניות הכשרה בינלאומיות ומקומיות. קבוצות מוסמכת, מאמנת, מנחת  ▪
 

 :ניסיון מקצועי

 בנען ועדת מינויים ומכרזיםיו"ר  –והיום  2016
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 ובשירותי בריאות כללית.  משרד החינוךב : יועצת ארגונית לניהול ופיתוח ארגוני2016-2003
 נען. : חברת צוות מינויים ומכרזים2011-2007

 

  שלכם, דורית                             אני מודה על הזכות להיות מועמדת לתפקיד. 


