מיכל )אסתר( הירש

צולם בטקס ע"י אבא של מיכל

מיכל בטקס הענקת תארים אקדמיים

במכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל
הפקולטה למדעי החברה והרוח
כ"ח בסיוון ,תשס"ז –  14ביוני2007 ,

מיכל סיימה בהצטיינות לימודי תואר ראשון  B.A.בעבודה סוציאלית
בשנה האקדמית תשס"ו
לדף מיכל הירש באתר של ד"ר משה הירש  -אנקונסול  -פתרונות אנרגיה ובקרה

אנקונסול

)ד"ר משה דן הירש(

פתרונות אנרגיה ובקרה בע"מ

EnConSol-Energy & Control Solutions Ltd.

סיוון ,תשס"ו
יוני 2006
לכל מאן דבעי,

מיכל יצחק )ת.ז(040542607 .
הנני לאשר בזה כי מיכל יצחק מועסקת ברציפות במשרדי )במשרה חלקית( כמזכירה
טכנית ואסיסטנטית מהשנה  2003במשך תקופה של למעלה מ 3 -שנים .קודם לכן היתה
מיכל מועסקת במשרדי מעת לעת ,בעיקר בחופשות ,במשך מס' רב של שנים.
עבודתה של מיכל מתפרשת על פני מגוון רחב של פעולות בתחומים בהם עוסק משרדי
)מחקר ,הנדסה ,תמחור וכלכלה ,נתוח מערכות אנרגיה ובקרה ,סקרי אנרגיה ובקרה
במפעלים ומוסדות( עבור לקוחות מגוונים במגזרי המשק השונים )מפעלים ,מרכזים
רפואיים ,קמפוסים אוניברסיטאיים ,חברות ציבוריות ,גופים ממשלתיים( כדלקמן:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

שימוש נרחב באינטרנט
שרטוט ממוחשב Autocad
שימוש בתכנת עיבוד מתמטי MathCAD
שימוש בתכנת עיבוד תמונות PaintShopPro
עיבוד נתונים ממוחשב בגיליון אלקטרוני Excel
עיבוד תמלילים ודוחות ממוחשב במעבד תמלילים Word
ניהול וביצוע איסוף נתונים באתרי )רישומים ומדידות( במסגרת סקרי אנרגיה
סיוע בשיווק המשרד מול לקוחות קיימים ופוטנציאליים
הנהלת חשבונות וניהול תיקי המשרד
תקשורת עם לקוחות

הנני לציין כי במשך כל תקופת עבודתה הוכיחה מיכל רמה מקצועית גבוהה ,יעילות ,סדר
וארגון ,מסירות לעבודה וכושר קליטה גבוה בכניסה לנושאים חדשים תוך שהיא משרה
אוירה נעימה.
בכבוד רב
ד"ר משה הירש

משק  88מושב צפריה  60932טל 03–9607048.פקסenconsol@zahav.net.il-www.enconsol.co.il 057-7946349.
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פרטים אישיים

:
שם
תאריך לידה :
:
כתובת
:
טלפון
דואר אלקטרוני :

052-2430840

קורות חיים
מיכל הירש
25/8/1980
מושב צפריה  ,88מיקוד 60932
03-9606794 052-2430840
michalitz@gmail.com

השכלה
לימודים אקדמיים
 2003-2006עבודה סוציאלית  -תואר ראשון ) , (B.Aהצטיינות .מסלול קהילתי -פרטני ,מכללת
יהודה ושומרון ,אריאל.
הכשרה מעשית:
 2005 -2006השירות הסוציאלי -מרכז רפואי ת"א ע"ש סוראסקי )איכילוב(  ,מחלקה אונקולוגית
) (1ייזום ,ארגון ,ניהול וליווי פרויקטים ארגוניים -קהילתיים
- 1

"טיפולים הוליסטיים לצוות עובדי מחלקה אונקולוגית" :גיוס והקמת מערך מתנדבים -
מטפלים מתחום הטיפול ההוליסטי ; שיבוץ מתנדבים וזמני טיפול שבועיים ; עריכת סקרים מדגמיים
בקרב צוות העובדים בנושא שחיקה בעבודה ויעילות הפרויקט; קשר עם גורמים בקהילה  :מתנדבים,
מכללות לרפואה הוליסטית ,עמותות ,בתי עסק ,פרסום ושיווק באמצעי תקשורת; קשר עם גורמים
שונים בתוך הארגון; דו"ח ניתוח והערכת פרויקט.

- 2

"מבריא למען חולה" :גיוס מתנדבים -חולי סרטן צעירים )גילאי  (40-20והשמתם במסגרת הדרכה
לחולים פעילים )מתן מידע ,תמיכה ,חברה(; הכשרת המתנדבים וליווים ,יצירת מערך קבוצתי
למתנדבים; קשר עם חולי סרטן ומשפחותיהם.

) (2עבודה פרטנית מול חולי סרטן ובני משפחותיהם
 - 1כחלק מהעבודה השוטפת במחלקה )אינטיק ,תמיכה ,מתן מידע ,קשר עם הרווחה ,עמותות ומוסדות(.
 - 2במסגרת ריאיונות עם חולי סרטן ובני משפחתם עבור עבודת מחקר )ללימודים ,בנושא "איכות חיים"(.

 2004 -2005מח' לשירותים חברתיים ,מועצה אזורית שומרון
) (1פרויקט קהילתי "מיפוי צרכים בקרב אוכלוסיית גמלאים ביישוב בשומרון" :קשר עם אנשי
מקצוע וגורמים בקהילה ; ריאיונות עומק עם אוכלוסיית היעד במסגרת ביקורי בית ; דו"ח סיכום פרויקט-
ייעוץ ותכנון מערך חברתי לאוכלוסיית הגמלאים.
) (2טיפולים פרטניים באוכלוסיות מגוונות :תכנון ויישום תוכניות טיפול ; מתן תמיכה וסיוע נפשי ; ליווי
ומעקב תיקי פונים\צרכי פונים.

 2001-2002סוציולוגיה  -אנתרופולוגיה וחינוך,לימודים אקדמיים  -שנה א' .האוניברסיטה העברית ,הר-
הצופים ,ירושלים.

לימודים תיכוניים
 1992 -1998תיכון "צפירה" ,מגמת מחשבים ,בגרות מלאה.

לימודים נוספים
 1998-1999לימודי יהדות -מדרשת "שובה"
מחשב\MathCAD\ AutoCAD\Windows\PowerPoint\Paint Shop Pro9\ SPSS\ Excel \Word :אינטרנט.
1
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ניסיון תעסוקתי
" 2003 -2006חב' אנקונסול  -פתרונות אנרגיה ובקרה בע"מ" – משרד לייעוץ הנדסי-כלכלי.
אדמיניסטרציה ,סיוע בניהול וארגון משרד; דוחות סקרי אנרגיה ,מדידות בשטח ,הנהלת חשבונות ,קשרי
לקוחות ,שיווק ,דוחות משפטיים ,גיוס וליווי עובדים זמניים ,מחשב ,ניהול תיקים.

 2005 -2006מחלקה לשירותים חברתיים  ,מועצה אזורית שומרון ,היחידה לעבודה קהילתית
מרכזת פרויקט \ מנהלת מרכז משאבים למועדוניות טיפוליות :גיוס תרומות וקשר עם עמותות ; עבודה
מול מועדוניות טיפוליות ; תיווך בין גורמים קהילתיים ומקצועיים ; ארגון וניהול מלאי ומרכז המשאבים;
עבודה מול נוער מתנדב )פוטנציאלי( ; תכנון,בנייה וביצוע אסטרטגיה שיווקית.

" 2004 -2004טלדור מערכות" – מח' טיוב מידע )פרויקט זמני לסלקום( :שירות ושימור לקוחות; סקרים טלפוניים
;
עיבוד פרופיל לקוחות.
" 2002-2003רשות השידור"  ,ירושלים -תפעול המרכזייה ,מענה ושרות לעובדים ולקוחות.
" 2002 -2003נתיב ) "2עבור משרד הביטחון( -חונכות לילדה יתומת צה"ל )קרוב לשנתיים( :ליווי ,תמיכה ועזרה
במישור הרגשי ,אישי ,חברתי ומשפ' ; עזרה בלימודים ,פעילויות מתוכננות )חב'\יצירתיות(.

 2000-2001חברת "ישרכארט" ,מחלקת ברורים :מענה ,תמיכה ושרות ללקוחות בתחום הפיננסי; קשרי -שימור
לקוחות ושווק.
 1996 -2000חברת "אנקונסול  -פתרונות אנרגיה ובקרה בע"מ" – עבודות משרדיות ,סקרים בשטח )זמני(.
)בנוסף -עבודות מזדמנות שונות כגון מלצרות(.

שירות לאומי
 1998 -1999מחלקת השיקום ,בית חולים "הדסה הר הצופים" ,ירושלים.
סיוע ולקיחת חלק בפעילויות השוטפות במחלקה ; ליווי משתקמים )בגילאים שונים( ובני
משפחותיהם; ארגון ושיבוץ טיפולים לחולים ; עבודה אדמינסטרטיבית ; סדור וארגון המחלקה.
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