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ניהול משברים הקשורים במשאב האנושי
מומחית ב-

דרכי תקשורת

הי, שמי אורית, מאמנת אישית ועסקית, מנכ“לית ומייסדת דפאות בע“מ, 
ועסקי. אישי  חוסן  בפיתוח  המתמחה  והדרכה,  יעוץ  לאימון,  חברה 

25 שנות ניהול כשכירה במגוון תפקידים: עשור בצבא קבע, עשור  בעברי, 
בכירים.  ניהול  תפקידי  במגוון  העסקי,  בעולם  ועשור  החינוך  במערכת 
כיום.  עיסוקי  עיקר  את  המהווה  עצמאית,  חברה  הקמתי   1/2016 ב- 

לאורך 29 שנות עבודתי, נכחתי שוב ושוב, כי הגורם שמייצר הצלחה יציבה 
האדם.  של  החוסן  רמת  הינו,  ומשבר  ודאות  אי  במצבי  ומתמשכת, 
האדם, של  המגבילות  האמונות  את  לזהות  יש  שכזה,  חוסן  לייצר  כדי 
באופן לפעול  לו  שיאפשרו  חלופות  לו  ולהציע  שלו  ההתנהגות  חסמי  את 
מיטבי במצבי אי ודאות ומשבר ויהפכו אותו לאפקטיבי גם בימות שגרה.                                 

שפיתחתי  חוסן  לפיתוח  כלים  עם    NLP אימון  כלי  משלבת  אני  בעבודתי, 
לאורך שנות עבודתי, במטרה, לייצר עם הלקוחות פתרונות יעילים. תהלי־

כים אלו של עבודה פרטנית בתוך הארגון, מאפשרים לי לזהות את הכוחות 
הסמויים בארגון, ולסייע להנהלה לפרק משברים שמקורם במשאב האנושי 
במשאבים.  ודאי  וחסכון  תקינה  עבודה  שגרת  לאפשר  כך,  ידי  ועל 

דפאות בע“מ. מאמנת ויועצת עסקית, מרצה בארגונים.2015 - היום

סמנכ“ל משאבי אנוש, פוליסטי המפעיל בע“מ, 2014 - 2015
קרית ההדרכה של משטרת ישראל.

משרד החינוך. מגוון תפקידי הוראה וניהול בכיר בבית 2007 - 2014
ספר שש שנתי (ז-יב).

משרד החינוך. מגוון תפקידי הוראה וניהול בכיר בבית 2000 - 2005
ספר שש שנתי (ז-יב).

צה“ל. מגוון תפקידי פיקוד והדרכה. שחרור בדרגת סרן.1988 - 1998

מנהלת סניף רב בריח באר שבע.2005 - 2006

לארגונים.  ויעוץ   אימון  צוותים,  פיתוח  ההדרכה,  בתחומי  שנתי  ליווי 
השרות כולל מספר מפגשים עם המנכ“ל ובעלי התפקידים הבכירים לצורך 
איבחון מקדים של הכוחות הפועלים בארגון, התאמת תכנית אימון ארגונית

ולההנהלה  למנכ“ל  ויעוץ  השנה  לאורך  שיועברו  הרצאות  מגוון  בניית 
האנושי. במשאב  הקשורים  משברים  לניהול  הקשור  בכל  הבכירה, 
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