
 vitoren.comravit@ra   5971281-050  תינוגרא תוגיהנמל תיחמומ – ןרוא תיור ר"ד
 

 םייפסכ תוח"ודו ןזאמ ,תרוקיב תדעו ר"ויו תירוטקריד | היישעתב ריכב ילוהינ ןויסינ תונש 23 תלעב
 םידעי תרדגה ,היגטרטסא תלבוהבו שוביגב הסונמ | יתלשממ ןוגראב תירוטקריד | תירוביצ הרבחב
 יסנניפ לוהינ ,םייפסכ תוחוד חותינב הסונמ | חווט -ךורא ןונכתו תוינידמ תעיבקו םיילועפתו םייקסע
 רשק תריציב בר ןויסינ | םייתרוסמ םינוגראב תיגולונכט תונשדח תעמטהב הסונמ | עדימ תוכרעמו
 תריציב בר ןויסינ | תונווגמ הדובע תוביבסב םיטקילפנוק לוהינב ןויסינ | םיעוציבל םילומגת ןיב יראיניל
 תרקוחו הצרמ | םיינוגרא םיטנלאט רומישו רותיאב בר ןויסינ | תווצ חור חופיטו ביטימ ינוגרא םילקא
 | הדובעל ןידה תיבב םיקיסעמ רוביצ תגיצנ | םיימואלניבו םייצרא םיסנכב תיעוצקמ הצרמ | תימדקא
  | WALKSTOCK תרבחב תיל״כנמו תדסיימ ,הפתוש

 

 הלכשה
2012 - 2016  -  PhD הפיח תטיסרבינוא ,םינוגראב םיעוציב לוהינו תוגיהנמב 
2008 - 2010  -  MA, ביבא-לת תטיסרבינוא  
1998 - 2001  -  BA הפיח תטיסרבינוא ,תונייטצהב 

 הפיח תטיסרבינוא ,םיריכב םירוטקריד סרוק
 םיבג תצובק ,םיכוסכס בושייו רושיג סרוק
 
  :יתקוסעת ןויסינ
 תירוביצ הרבח ,מ"עב לגרק וטסלפ ,םייפסכ תוחודו ןזאמ ,תרוקיב תדעו ר"וי, תינוציח תירוטקריד :םויכ
 .ךרע תוריינל הסרובב תרחסנ
 תיתלשממ הרבח ,יברעמ לילג לוכשא ,תירוטקריד
 דועו הפיח תטיסרבינואב ,ןליא רב תטיסרבינואב ,ןוינכטב MBA תינכתב תימדקא הצרמ
 

  תימלועה הלטסנ תצובקב הפתוש ,בוט ףוע תצובק ,ל"כנמל הנשמו תיל"כנמס :םויה – 2014
  .₪ דראילימ 1 לש יתנש רוזחמ םע תויקסע תורבח 4-ב םירוזפה םידבוע 1,200 הנומ ןוגראה
 .תורדתסהה יריכב לומ הדובע .תוביטחבו הטמב תיקסעה היגטרטסאה תעיבקל הפתוש .הריכב הלהנה תרבח
 חוסינ ,םיכוסכס בושייו םירבשמ לוהינ ,ןתמו אשמ לוהינ .םייעוצקמ םידוגיאו םידבוע ידעוו םע םימכסה לוהינ
 םידבוע תווצ לוהינ .םייטרפו םייצוביק םימכסה תלבוה
 

 ףועמ תצובק ,יקסע חותיפ תיל"כנמס :2014 – 2006
 ,םילהנמ חותיפ ,םייפסכ תוחוד חותינ .הובג החימצ בצקב הרבחל היגטרטסא חותיפ .הריכב הלהנה תרבח
 הנווכהו לוהינ ,םידבועהו הלהנהה ,הרבחה ידעי ךרעמ חותיפ ,לוהינ תודותעו תונורשיכ לוהינ ,םיעוציב תוכרעה
 יצוח םיכילהתו םיטקיורפ תלבוה .החימצ ,תויחוור ,תוסנכה :םייקסע םידעיב הדימעו לוהינה יגרד לש תיעוצקמ
 םידבוע תווצ לוהינ .פ"ומ תקלחמ לוהינ ,תויקסע תויונמדזה שומימו יוהיז ,ןוגרא
 

2004 – 2006: HRBP, רקשי תצובק 
 תווצ לוהינ .תויקסע תוביטח 5-ו הטמ ,ל"וחב תונב תורבחב הכימת ,םיינוגרא םינפ םיטקיורפ תלבוהו יוויל
 .םידבוע
 

2001 – 2004: HRBP, קבולגוז תצובק  
  הלוהינו לומגתה תוינידמ לע תוירחא - לומגתו רכש תוביטח 3-ו הטמ תמרב םילהנ תעמטהו תויתשת חותיפ
 

 :יללכ
 

 םיימואלניב םיימדקא תע יבתכבו תיצראה תילכלכה תונותיעב םירמאמ :םימוסרפ
 ח"צמ תרקוחכ אלמו רידס יאבצ תוריש 1996-1994 :יאבצ תורש
 דואמ ההובג המרב – תילגנא ,םא תפש - תירבע :תופש
 ןיאדקניל :םירושיק
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   (Conference Proceedings): םיימואלניב םיסנכב הגצה
 
 

EAWOP congress in Oslo, 20th – 23rd of May 2015 - “The role of empathy, customer 
orientation, and work engagement in the relationship between servant leadership and 
customer-oriented organizational citizenship behaviors” 

 
COST network on Cancer and Work (CANWON), at the University of Salford, 
Manchester, UK, from 30-03-2016 to 01-04-2016 

 
COST Short Term Scientific Mission, at the University of Salford, Manchester, UK, from 
21-07-2016 to 28-07-2016 

 
WAOP conference, in Rotterdam, 25th of November, 2016 - "When will servant leaders 
be most beneficial?" 

 
HR Congress, in Budapest on 6-7 June 2017-" Innovation in Performance Evaluation and 
Its Connection to Compensation" 
 
Frontiers in Service Conference 2017 in New York on June 22-25, 2017- "Service 
leaders: The relationship of servant leadership with OCB and lateness among bank 
employees as moderated by proactivity and group emotions"   
 


