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לכל המעוניין:
אורית רייטר מכהנת בתפקיד מנהלת פיתוח משאבי אנוש וקשרים אסטרטגיים בפרד"ס .
מטרתו של ארגון פרד"ס היא להכשיר את עמיתיו להשתלבות בתפקידי ליבה טכנולוגיים ומודיעיניים
בארגוני הביטחון הלאומי של ישראל .התוכנית מיועדת לחרדים מהאליטה של ה"מיינסטרים" בחברה
החרדית ,בעלי מוטיבציה לתרום מעצמם לטובת המדינה .שילוב צעירים איכותיים בגופי בטחון אלו ,יוכל
לאפשר לארגונים אלו להעשיר את כוח הא דם ולגוונו ,ולצד זאת ,לאפשר לצעירים אלו לממש את
הפוטנציאל הגבוה הגלום בהם לתרומה משמעותית ,ובכך גם לסלול דרכם להשתלבות במעגלי ההשכלה
האקדמית והעבודה בחברה הישראלית.
תפקידיה של אורית רבים ,ובכולם היא קידמה באופן משמעותי את הארגון ואת העמיתים שבארגון
לטובת שילובם בחברה הישראלית ובקהילת הביטחון והמודיעין.
פיתוח משאבי אנוש כולל:
א .סינון ,מיון והערכת עומק של המתמודדים לתוכנית
אורית בנתה 'מאפס' מערך הערכה ומיון מלא עבור מתמודדים חרדים ,תוך שילוב היבטים מגזריים תוך-
חרדיים מובהקים הדורשים מקצועיות ,הבנה דקה ורגישות לכל הניואנסים התרבותיים ,המהווים נדבך
חשוב בבניית ממדי ההערכה תקפים באוכלוסייה בעל גיוון תרבותי .מערך זה כולל גם שילוב של הצרכים
וההיבטים המקצועיים הקשורים לארגונים הביטחוניים והמודיעיניים שפרד"ס משתפת פעולה עמם.
מערך ההערכה שאורית בנתה וממשיכה לפתח עבור פרד"ס מוכר וידוע וזוכה להערכה רבה הן בתוך
המגזר החרדי והן בארגונים האמורים ,וביניהם המוסד ,שירות ביטחון הכללי ,המשטרה ,מל"ל ומשרד
הביטחון.
ב .פיתוח העמיתים והכשרתם לקראת השתלבות בארגוני הביטחון
במסגרת תפקיד זה פיתחה אורית תוכנית להכשרת העמיתים ובנתה בעשר אצבעותיה סדנאות-השמה
ייעודיות עבור העמיתים ,במטרה לעזור להם להשתלב בארגוני הביטחון והמודיעין ולממש טוב יותר את
הפוטנציאל הגלום בהם .זאת בנוסף לליווי אישי מקצועי הניתן על ידי אורית לעמיתי התוכנית משלבי
המיון עד שלבי ההשמה ,ואף לאחריהם ,במטרה להבטיח פיתוחם והעצמתם .משובים של העמיתים
מוכיחים את היעילות של הסדנאות ושל כלל מערך הליווי ,ומצביעים על הפיתוח האישי המשמעותי
שלהם.
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ג .פיתוח קשרים אסטרטגיים
אורית פיתחה וסייעה בפיתוח קשרים אסטרטגיים עם מעגלים ביטחוניים וגופים אסטרטגיים לשם
שיתוף פעולה עם פרד"ס ,וכך תורמת רבות לפרד"ס.
כישוריה הרב גוניים הרבים של אורית באים לידי ביטוי במכלול היבטים מעבר להגדרות התפקיד
הפורמליות שהוזכרו; ומסירותה ,מקצועיותה וכישוריה הבין-אישיים יוצרים סביבת עבודה יעילה,
נעימה ופוריה עם כל אנשי הצוות.

בכבוד רב,
ד"ר משה קהן
מייסד ומנכ"ל פרד"ס
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