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 ראש המועצה המקומית כפר שמריהו, סרג' קורשיא :משתתפים
 דני אבימאיר –רמ"ט 

 גניגריוקי ד"ר אריה  –ראש מכלול מידע לציבור 
  שרהל'ה לוכסמבורג -מידע לציבורסגנית ראש מכלול 

      גרשון טוסק - ראש מכלול כ"א וכספים
 אניק זבליק –חברת מועצה 

 תמר הר גיל –גזברית המועצה 
 דור בן דוד - המועצה קב"ט

 אירית תלם  –מנהלת לשכה 
 ליאור גולן - מכלול דלק ומזון ראש

                 סימוןמעיין מיכל  - מזכירת ראש המועצה
 שי רז -מפקד יחידת החילוץ 

                 אלעד אברמוביץ' - ולוגיסטיקה אחזקה תאמנהל 
 אדוה חלפון - חינוך מכלול ראש
 דיוויד ברייטבורד אינג' – מכלול הנדסה ראש

                 אתי אנקורי - מנהלת תא איכות סביבה ותברואה
 יגאל הראל -מנהל מחלקת מחשוב 

 צ'רניק רוברט -פסיכולוג 
  לירן זליגמן –פסיכולוג 

 איילה ברטור - רווחה מכלול ראש
 עדי גולן - מנהלת מרכז וייל

 שרון שביט - מנהל אחזקה אשכול גנים
 נוימןרמי יעקב  - יו"ר אגודת המים

 במיל. סא"ל דורון סחר - מפקד יקל"ר כפר שמריהו
  מנדלסון חסון יעל  –מנהלנית בית הספר גש"ר 

 
 :, סרג' קורשיאראש המועצה

 החלטנו לשנות מעט את האווירה ולהביא הרצאת אורח לחברי הפורום. ,הפעם

 ואישית עסקית מאמנת ארגונית, יועצת ,אני שמח להציג בפניכם את הגברת טל פריבנר

 כשריר. האומץ לחיזוק  "צעדים "7  שיטת מפתחתו

 

 טל פריבנר:

נעים מאוד. אני שמחה על ההזדמנות שניתנה לי להרצות בפניכם למרות הקושי בתקופה 

 מהכל ויותרסדנאות  ומנחת מרצה .לעובדים מנהלים בין מגשרת -המאתגרת הזו. קצת על עצמי 

 .קסמים לייצר ויודעת אמא ,עצמאית אישה

 עשיתי, הישראלי במשק מובילות בחברות השיווק ניהול בעולמות שנים 10 אחרי,  2004בשנת

 לתמוך הוא שלי שהייעוד הבנתי .ואישית עסקית כמאמנת חיי לשליחות ויצאתי מקצוע הסבת

אני מקווה שההרצאה היום תסייע  .עצמם של ביותר הטובה הגרסה את לממש אנשים וללוות

ים בחיזוק האומץ הפנימי ותיתן לכם כלים לשיפור יכולת קבלת החלטות בעבודה בפרט ובחילכם 

 .בכלל
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 :ראש המועצה, סרג' קורשיא

אני מבקש להודות לטל על ההרצאה המעשירה, תודה גם לכל מי ששיתף אותנו בחוויותיו 

למדנו והשכלנו לקבל כלים שיסייעו לנו בקבלת ההחלטות  שמההרצאה הזוהאישיות. אני מקווה 

 בעת חירום. 

אומץ הוא בהחלט מרכיב חשוב הדרוש לשם קבלת החלטות יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה,  

 במיוחד ברגעי לחץ ואירועי חירום. 

 

 מודה לכלל המשתתפים בוועדה.

 

 *סרטונים מעוררי השראה:
 ברנה בראון

s://www.youtube.com/watch?v=iCvmsMzlF7ohttp&t=13s 
 

  מל רובינס
ZsNr0-https://www.youtube.com/watch?v=nI2VQ&t=12s 

  

 

           
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iCvmsMzlF7o&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=nI2VQ-ZsNr0&t=12s

