אור אריאלי -אנשים ושינוי ,ניסיון ניהולי וייעוצי מצטבר בארגוני מערכת הבריאות בישראל2022 -
תיאור הניסיון הניהולי /הייעוצי

שם הארגון
שירותי בריאות
כללית

קופ"ח מאוחדת•

ר' אגף פיתוח משאבי אנוש
אחריות ניהולית ומקצועית למחלקות:
ההדרכה ,הפיתוח הארגוני ,הגיוס ,מחקר והערכה ,תקשורת פנים ארגונית,
הטמעת מערכות מידע וניהול מרכז ההדרכה הארצי .שניים מן ההישגים
העיקריים בתפקיד היו:
•

הקמה חדשנית וניהול פורץ דרך של תחום הטמעת מערכות מידע בקופה
הגדולה בישראל

•

שותפות בתהליכי הטמעת מערכות טכנולוגיות רפואיות חדשות
והשפעתן של אלו על אנשים ,תפקידים ותהליכי עבודה מיטביים.

ייעוץ ניהולי וארגוני ועבודה עם הגורמים הבאים:

•

מנכ"לית

•

סמנכ"ל משאבי אנוש

•

ר' אגף פיתוח ארגוני והדרכה

•

ר' אגף ביטוחים

•

ר' חטיבת השירות

•

התקופה
20032006

20152021

ממליצים
ד"ר איתמר עופר
כיום מנכ"ל צבר רפואה :מערך אשפוז בבית
לשעבר ,מנכ"ל הרצליה מדיקל סנטר ,סגן מנהל בי"ח שניידר,
מנהל רפואי מחוז ת"א בכללית ,מומחה ברפואת ילדים
Itamar.offer@gmail.com 054-3133100

סיגל רגב רוזנברג
מנכ"לית מאוחדת
050-6263821 sigal.r@meuhedet.co.il
ד"ר רינת כהן
מומחית ברפואת ילדים ומנהלת בכירה
050-8800505 cohen.rinat02@gmail.com
עדי כהן  -בוקסנבאום
עדי כהן  -בוקסנבאום
מנהלת אגף פיתוח ארגוני למידה ואו"ש
054-5442110 adi.c1@meuhedet.co.il

 .1המרכז הרפואי •
שערי צדק

ייעוץ ארגוני וניהולי ל:
אגף משאבי אנוש ,אגף המעבדות ,אגף מערכות מידע

20172019

חמוטל כהן לשעבר ראש אגף משאבי אנוש
050-5635511
chcohen@szmc.org.il
נורית אלגור -מנהלת אגף המעבדות הקליניות
050-8685770
nurit@szmc.org.il

 .2משרד הבריאות•

הנחיית קב' עמיתים של מנהלי משאבי אנוש במערכת הבריאות

2016

ורד מדמון
מנהלת אגף משאבי אנוש תכנון ומדיניות
vered.madmon@moh.health.gov.il
050-6242331

 .3ארגון המיילדות•
בישראל
•

ייעוץ ניהולי להובלת יוזמות מקצועיות מול גורמי חוץ

2020

איריס רז -יו"ר ארגון המיילדות
יו"ר ארגון המיילדות
irisraz@gmail.com 054-5720528

 .4הר"י

•

ייעוץ קריירה לרופאים -מפנה

20212022

עליזה דולבMsw ,
מנהלת מקצועית מערך מפנה
alizadolev@gmail.com 050-486-3408

Caregiver .5

•

הכרות עם מעמיקה עם עובדי ומנהלי מערכת בריאות הנפש על כל המסגרות
הייחודיות לה -אישפוז וקהילה.

2000
ואילך

ייעוץ ארגוני למבנה וארגון הפעילות הפנים ארגונית

אור אריאלי -מישה לחשוב איתה -אנשים ושינוי
ייעוץ ארגוני וניהולי ,ייעוץ אסטרטגי לניהול אנשים ,ייעוץ לפיתוח הקריירה וניהול עצמי ,ניהול קהילות מקצועיות
www.orarieli.com linkedin.com/in/orarieli contact@orarieli.com 054-6765150

