לעובדת חודש ניסן נבחרה :
דבי רוס מקמפוס לב ,מנהלת לשכת הנשיא.

דבי רוס ,נשואה להווארד אם ל 5-ילדים ( 4בנות ובן בגילאי )71-21
וסבתה ל 6-נכדים ,בלי עין הרע.
דבי גרה בגבעת זאב הסמוכה לירושלים .בזמנה הפנוי אוהבת דבי לקרוא ,לבשל ,לבצע
פעילות גופנית ,ולטייל בארץ ,בעיקר בצפונה.
דבי עלתה ארצה מלונדון בשנת  .7894היא עבדה בסוכנות היהודית ,ותקופה מסוימת
אף ניהלה עסק עצמאי של קייטרינג.
במשך תקופה קצרה עבדה דבי בחממה הטכנולוגית ג'י סי טק ,ומשם הגיעה למשרתה
בקמפוס לב ,בו היא עובדת קרוב ל 75 -שנים.
דבי החלה את דרכה במחלקת גיוס משאבים כמנהלת לשכת סגן הנשיא .בתפקיד זה
התמידה למעלה מעשר שנים .בתפקידה הנוכחי כמנהלת לשכת הנשיא ,היא משמשת ב5-
שנים האחרונות ,בהם הספיקה לעבוד תחת שלושה נשיאים שונים.
במסגרת תפקידה משמשת דבי כעוזרת לנשיא ,ומנהלת לשכתו .הנושאים המגיעים
לשולחנה של דבי הינם רבים ומגוונים ,והיא נדרשת לטפל בכל אחד מהם ברגישות
ובתבונה ,וזאת לרבות הניהול השוטף של המשרד ,זימון ישיבות ,רכש ,ביקורי אח"מים,
וגיבוי הדדי של לשכת המנכ"ל.
בנוסף ,משמשת דבי כמרכזת עבודת חבר הנאמנים וועדות העמותה (ועד מנהל ,ועדת ביקורת וכן
ישיבות הנהלה ונמ"ר) .דבי מכנסת את הישיבות ,אחראית על סדר היום ,נוכחת בהן ורושמת
פרוטוקולים .משימה זו דורשת מדבי עבודה בשעות לא שגרתיות ,דיסקרטיות ואחריות רבה.

עבודתה של דבי מתאפיינת בסדר יום עמוס ,ריבוי משימות ומתן שירות ומענה אדיב
וייצוגי לפניות רבות ,כולל תקשורת עם אנשי ציבור חיצוניים ,סגל פנימי –עובדים,
מרצים וסטודנטים.
דבי ידועה בסטנדרטים הגבוהים שהיא דורשת מעצמה וממי שעובד מולה ,והכל מתוך
שיתוף פעולה ואווירה נעימה .דבי בעלת יחסי אנוש חמים ואכפתיות רבה ,היא שירותית
מאוד ,משיבה במאור פנים ובסבלנות ראויה לשבח ,ורואה תמיד לנגד עינה את טובת
המוסד .דבי אהודה מאוד על צוות העובדים והעובדות.
במשך ארבעת החודשים האחרונים דבי השקיעה באופן מיוחד בהחלפתה של אביגיל
שנאלצה להיעדר עקב מחלה ,ועשתה כל מאמץ שהדבר לא יפגע בהתנהלות השוטפת של
הניהול המקביל של לשכת הנשיא והמנכ"ל.
על כל זאת ראויה דבי לשבח ,להערכה מיוחדת ,וליישר כוח גדול !

