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MBA במנהל עסקים, התמחות במשאבי אנוש
הקריה האקדמית, קרית אונו

B.A במדעי ההתנהגות
אוניברסיטת בן גוריון בנגב )הצטיינות(

שפת אם עברית 

רמה גבוהה אנגלית 

רמה טובה ספרדית 

סמנכ"ל משאבי אנוש
Vonroll Ltd חברה גלובאלית

מנהלת משאבי אנוש ופיתוח ארגוני 
בקבוצה, חברת הנהלת הקונצרן

קבוצת נייר חדרה

מנהלת תחום הדרכה וייעוץ, 
ראן יישום בע"מ

מנחה ויועצת בכירה, 
"להט" חברת ייעוץ והדרכה

סמנכ"ל משאבי אנוש

meant2b@meant2b.co.il

ארגון - הקמת מערך משאבי אנוש, בניית תהליכים והוצאתם 	 
לפועל, ייעול ושיפור תהליכים ע"י ניתוח, תכנון, בניית  

מתודולוגיה והטמעה. 

ניהול ומנהיגות– ניהול אנשים כך שהצלחת הארגון תיתפס 	 
בעיניהם כהצלחתם האישית זאת ע"י – בניית  תכניות עבודה 

מפורטות לאבני דרך ופעולות לביצוע הנגזרות מהמטרות 
הארגוניות האסטרטגיות, ניהול ישיבות צוות שבועיות, פ"ע, הצבת 

אתגרים, חניכה אישית, ניהול מפגשי סיעור מוחות כדרך להשגת 
חדשנות וכמובן פיקוח ובקרה.

HR – בניית תכניות עבודה בהתאם לאסטרטגיית הארגון. ניהול 	 
כל האופרציה החל מניקיון, הסעדה והסעות דרך שיפור מערכת 

השכר וכלה בהובלת תהליכי פיתוח הנהלה

גיוס ומיון מנהלי ביניים ומנהלים בכירים : בניית תפיסת הגדרת 	 
התפקיד, איתור ועבודה מול מקורות גיוס )לינקדין, חברות השמה, 

אתרים אינטרנטים(, בניית מערך מיונים ממוחשב, ניהול מרכזי 
הערכה, הדרכה בראיון עובדים )ראיונות התנהגותיים( למנהלים 

מקצועיים , איסוף חוו"ד ממליצים, עיבוד הראיונות, וקבלת 
החלטות. ראיון משותף עם מנכ"ל וניתוח העוצמות והחולשות 

לאחריו, מבחנים אישיותיים, איסוף חוו"ד ממליצים וקבלת החלטה 
עם מנכ"ל. 

פיתוח – פיתוח של אנשים ותהליכי עבודה ברמה המקומית 	 
 והגלובאלית.  

ברמת תהליכית: בניית תהליכים כגון:  זיהוי תפקידי המפתח 
בארגון ובניית תכניות Succession Plan , מיפוי טלנטים 

בארגון ופיתוח תכניות אינדבדואליותIDP(  ) לצד תכניות פיתוח 
 פוטנציאל ניהולי ברמת ארגון. משוב שנתי וכיו"ב. 

פיתוח של מיומנויות ניהול – הובלה של תהליכי פיתוח מנהלים 
לדרגי ביניים והנהלות. ייעוץ אישי, בניית תכניות אישיות לפיתוח 

מנהלים, פיתוח עתודה ניהולית. 

 תקשורת – 	 
תקשורת בין אישית ביני לבין עובדי: יצירת תקשורת אמינה דרך 

הצבת הקשיים "והשמתם על השולחן" וטיפול ישיר בהם מבלי 
 להסתיר מידע גם אם הוא "רגיש ולא נעים".

2012 – 2016  

2005  - 2011 

2004 – 2005 

2000 - 2004 

נוגה	אלון
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 	 HR בניית והקמת תשתיות

ניהול ופיתוח התרבות הארגונית, עיצוב חזון ארגוני וערכים, 	 
הנעת עובדים בארגון המתבטאת בפיתוח מנהיגות וסגנונות ניהול, 

הדרכה אפקטיבית ופיתוח מנהלים, שימור ההון האנושי, ניהול 
כישרונות. 

נייר חדרה - פיתוח מנהלים והשאת הרווח בשורה התחתונה: 	 
פיתוח מנהלים בייצור  שה ROI  שלו נמדד דרך ביצועי מכונות 

בניכוי גורמים מתערבים כגון בינויים במכונות ושינוי חומרים 
בתהליך העבודה. הוביל בהערכה המינימלית ביותר לרווח של 8 

מש"ח.  
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מש"קית ת"ש בגדוד שריון ברמת הגולן ובחוות 
השומר )נערי רפול(

ענת זיו

08-6322290 טלפון 

08-9302114 פקס 

ההגנה 40  א', נס ציונה כתובת 

www.meant2b.co.il אתר 

קרן סדרינס

ליצירת	קשר	וקבלת	מידע	נוסף

050-2771717  
anat@meant2b.co.il  

 054-7641364  
keren@meant2b.co.il  
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תקשורת פנים ארגונית: ארגון "שולחנות עגולים" כדרך תקשורת 
בין מנכ"ל, הנהלה ונציגים מכל מחלקות החברה על מנת להכיר, 

לחבר, ולהבין את הקשיים. כתיבת מסרים ארגונים והודעות 
ארגוניות במקרים של עזיבת אנשי מפתח/בכירים, וקליטת 

עובדים חדשים, או יידוע אוכלוסיות בנושאים הרלוונטיים להם, 
כתיבת "דבר המנכ"ל" בחגים, כתיבת מסרי הנהלה והפצתם 

במייל. 

הדרכה – בניית תוכניות הדרכה, ייעוץ והנחייה ברמה האישית 	 
והקבוצתית. 

שכר – בניית מודלי שכר, ניהול מערכת שכר כולל בניית דוחות 	 
רלוונטים וביצוע בקרה חודשית. ניהול אישי של מערכת השכר 

לבכירים )נפרדת מזו של כל החברה(

דיני עבודה – טיפול בתביעות של עובדים כולל חברי הנהלה 	 
)אותן קיבלתי בירושה( והתנהלות באופן שתצמצם את החשיפה 
לתביעות. תיווך בין הועד למנכ"ל, תיווך בין חברי הנהלה ניצים, 

וכיו"ב. 

ניהול תקציב - ניהול תקציב מש"א כולל: רווחה, הדרכה 	 
ופיתוח ארגוני, גיוס ונלווים )כגון, שדרוג מערכת שכר בפונקציות 

חדשות(, ניצול ימי חופשת עובדים ואי צבירתם  

עבודה צמודה עם המנכ״ל וההנהלה בכל הנוגע לתרגום היעדים 	 
העסקיים לתהליכים אנושיים, שיאפשרו צמיחה של החברה, תכנון 

ובניית מנגנונים לגדילה עתידית. 

 	)Training( פיתוח מקצועי , )Staffing( גיוס וקליטה של עובדים
של העובדים, ההנהלה והארגון. 

ארגון ושיטות – בנייה, הגדרה והטמעה של מתודולוגיות ותהליכי 	 
עבודה, הובלת תהליכי שיפור וביצועם בפועל

Vonroll Ltd   - פיתוח מנהלים והשאת הרווח בשורה התחתונה  	 
וזאת באמצעות בניית הנהלה – בניית תכניות עבודה לכל 

המחלקות )לראשונה( כולל יעדים ומדדים, בניית ישיבות הנהלה 
)ערכים, במה עוסקת הנהלה ובמה לא, תדירות, תוכן ותפוקה(
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