
  

   התמודדות על משרת ניהול קהילה שדה נחמיה –  ירושלמי קובי  ❖

 

 .נשוי לרותם ואב לניצן ושקד הקיבוץ חמש שנים.שמי קובי ירושלמי תושב  ❖

 שנים.    25תושב הגולן והגליל 

תפקיד ❖ רוב   כאשר  והטכנולוגיה,  האחזקה  בחיל  עשיתי  הצבאי  המסלול  תפקידי  יאת  היו  י 

וניהול על מערך לוגי ר בניהול, בארגון, בשירות רכשתי ניסיון עשיסטי ביחידות שדה.  פיקוד  

אני יום  כשנות שירות, ו  25סיימתי    2011בשנת  ובתקציבים.    בקבלת החלטות, בניהול יחידות,

 בדרגת אל"ם.  –בגיס לבנון  ן מתנדב למילואים  יעדי

בחינוך לאחר השירות הצבאי   ❖ אני מורה    ,למדתי תואר שני  היסטוריה  לבמשרה חלקית  וכיום 

גדולה, לפרויקט בסדר גדול    ביטחוניתבבית ספר תיכון במעלות. במקביל ביצעתי יעוץ בחברה  

מקצה לקצה. בנוסף במהלך תקופה זו אני לוקח חלק בהנחיה קבוצות   העצום המרכז לוגיסטיק 

 לתלמידים, הורים ומורים מטעם משרד הביטחון.בבתי הספר  

בקהי ❖ הבא  האתגר  את  מחפש  אני   נחמיה,  עכשיו  בשדה  שלי  מביא לה  אני  האישית  ברמה 

להוביל   ועשויה  מקובעת  שאינה  יצירתית,  הקהילה  מחשבה  יכולות את  חדשים.  לשיאים 

וה העיסוק ההניהול  לתחום  עובדים  מנהלים,  לרתום  מצליח  שאני  כך  משולבים  אצלי  נהגה 

 . ולהפוך אותם לשותפים פעילים להצלחה

 

 אני מאמין  

לתושב ✓ איכותיים,  ,  בשירות  פתרונות  ומתן  פתוחה  בשקיפות  בדלת  גילוי ונאמנות  מאמין  תוך 

 סדר וארגון.   מקצועיות

של הצעירים  כוח  בו  םהוותיקיוהניסיון של    בחכמהמאמין  מאמין בשילוב של ותיקים וצעירים,   ✓

 לעצב עתיד טוב יותר.  

התושב  ✓ של  מקסימלי  ומיצוי  בתרבות  מאמין  הדדית,  ובעזרה  במעורבות  לטובת מאמין  ים  

   .הקהילה ויצרת תחושת שייכות

 ה מאמין בחינוך הבלתי פורמלי והשפעתו על דור העתיד. מאמין בליווי ובתמיכה של האוכלוסיי ✓

  הוותיקה והצעירה בקיבוץ.

מאמין בתרבות ארגונית ברורה ומסודרת בתאום, בשיתוף פעולה ושיח מכבד, מאמין בביקורת  ✓

 כמנגנון לשיפור.  

 

וביושרה,  אני     -לסיכום ❖ בשקיפות  מאמין  ושיח,  בסובלנות  מאמין  אנשים,  של  בחריצות   איש 

 לבצע את התפקיד ולדאוג לצמיחה והתחדשות של הקיבוץ.ומעוניין  ויוזמה.

 . על פי לוחות הזמנים שיקבעו אספה שתקיים בזוםזמין אתכם לקחת חלק ב להמבקש  ❖
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