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 קורות חיים
 ניסיון

 יו"ר קיבוץ לוטן כיום - 2641

ניהול תכניות עבודה  פיתוח עיסקי, כולל, כולל יו"ר המגזר הכלכלי והמגזר הקהילתי

  , הובלת תהליכי הבראה כלכלית וצמיחההובלת תהליכים אסטרטגיים בקיבוץו

 .דמוגראפית

 מנהלת פרויקט  כיום  – 2641

 שדרוג אתר חומה ומגדל במסגרת תכנית מורשת במשרד ראש הממשלהניהול פרויקט 

, בשיתוף המועצה לשימור אתרים, המועצה האזורית ובאמצעות רשות הטבע והגנים

 .וגופים נוספים

 (4102בינואר סיימתי ) יו"ר קיבוץ נוה איתן  2641 – 2646

גון לייצור -ר המגזר הכלכלי, המגזר הקהילתי ויו"ר מפעל תעשייתי פסכולל יו"

, תהליכי הבראה, הסדרים כספיים מול פיתוח עיסקי גלס, הובלת-פרופילים מפיבר

 תהליכים אסטרטגיים בקיבוץ.ו , שיוך דירותתהליכי קליטה מוסדות פיננסים,

 מיזוגים ורכישות כיום – 2665

חברים נוספים במסגרת חברה  3שות בשיתוף פעולה עם עוסקת בתחום המיזוגים והרכי

 .בבעלותיפרטית 

 עמק המעיינותמ.א. לת פיתוח התיירות של מנה  2642 – 2660

, קביעת מדיניות רשויות 2ועמותת תיירות של מחלקת התיירות במועצה הקמה של 

וניים קיעים חיצמש משיכת ,עידוד יזמות פרטיתוהובלת פיתוח אתרים, בניית תכניות ל

הובלת גיוס תקציבים, , הובלת תכנון וביצוע של פרויקטים ואתרים, בעמקלהשקעה 

, הובלת הקמת "פארק וקביעת סטנדרטים תיירותיים מיתוג "עמק המעיינות"

 המעיינות" בשת"פ עם רשות הניקוז, רשות הטבע והגנים, קק"ל והמועצה האזורית.

 .ים המלח מגילות מ.א. של  צמיחה דמוגראפיתל המחלקה מנהלת 2665 - 2661

ניהול פיתוח הרחבות קהילתיות בכל הקמת המחלקה לצמיחה דמוגראפית במועצה, 

ברמה אסטרטגית  תהליכים אזוריים ויישוביים , ניהוליישובי המועצה האזורית

ל קמפיין פרסומי וקביעת ט קליטת עלייה מצרפת, ניהוניהול פרויק ,וביצועית

 .שיווקית אסטרטגיה

 קיבוץ נערן יו"ר  2660 – 2664

הקמה מחדש של המערכת הארגונית הכלכלית וההתיישבותית בקיבוץ )פורק והוקם 

הקמת ענפים כלכליים מחדש(. הובלת החברים החדשים לניהול עצמאי של המערכת. 

 פי.וי.רן חברתב וחברה בהנהלה פעילה נציגת בעלים ,דירקטוריתחדשים בקיבוץ. 

  .פעל לחברה בינלאומיתומכירת אחזקות הקיבוץ בממו"מ יהול נ. )מפעל תעשייתי(



 

 

 

 .פרויקטים חקלאיים במדינות מתפתחותפיתוח מנהלת   2661 – 2664

יצירת קשרים עם לקוחות, יזום, תכנון, ביצוע וניהול פרויקטים חקלאיים. דגש על 

מקרו ומיקרו. התאמת הפרויקטים לצרכי  –פיתוח משק החלב במדינות מתפתחות 

 קוח. מעורבות בפתרונות המימון.הל

 ( קיבוץ אלמוג.עיסקיתמרכזת משק )מנהלת  2664 – 4555

 ניהול המערכת הכלכלית וענפי הייצור החקלאיים, התיירותיים והמסחריים בקיבוץ.

הכנת תקציב  ,האדם חקביעה ויישום אסטרטגיית פיתוח והשקעות, קביעת תקני כו

ניהול  ותכניות עסקיות, בקרת ביצוע, ניהול פרויקטים כולל תכנון, ביצוע ומימון.

 אחזקות הקיבוץ.

אחראית לקשרי החוץ של הקיבוץ בתחום העסקי מול יזמים, משקיעים, משרדי 

  עוד, שותפה מרכזית להנהגת הקיבוץ והובלת צוות השינוי.ממשלה ו

 מנכ"לית פארק המים אטרקציה 4556-4551

התפקיד  ול אתר תיירותי הכולל פארק מים, חוף ים המלח, חניון אוהלים וסולריום.ניה

עובדים(, ועבודה מול שוק  55 -אדם )כ חוכולל ניהול תקציבי, ניהול הפרסום והשיווק כ

 תיירות הפנים ותיירות מחו"ל.

 פרויקטים של קיבוץ אלמוגפיתוח ומנהלת  4559-4551

, הייתי אחראית לכל הפיתוח משקוכמרכזת  במסגרת תפקידי כמנהלת פרויקטים

: הקמת הרפת, הקמת תחנת דלק, הקמת כפר 4110 - 0990בשנים העסקי של אלמוג 

ם ושטחי החקלאות, פיתוח יזמיות, הקמת מתחם מסחרי הנופש, הרחבת שטחי המטעי

 בצומת אלמוג ועוד.

 מרכזת משק קיבוץ אלמוג 4554-4559

 מרכזת גד"ש בקיבוץ אלמוג 4516-4556
 

  כיום: תפקידים נוספים
 ירקטורית בקרן קמ"עד 

  ב"ניר שיתופי" דירקטורית 

 דירקטורית בתאגיד התיירות של קיבוץ ניר דוד 

  תנועה הקיבוצית)ועדת מינויים( של היו"ר ועדת גיוס רחבה 

  עין גדי במפלגת העבודה –מגילות  –מזכירת סניף בקעת הירדן 

 
 

 תפקידים נוספים בעבר:
 "חברה הנהלה ב"משקי בית שאן 

  מינויים במשקי הרי יהודהיו"ר ועדת 

 דירקטורית בחברה הכלכלית של מועצה אזורית מגילות 

 חברת הנהלה בארגון משקי הרי יהודה 

 דירקטורית בחברה לפיתוח אתר הטבילה 

  התנועה הקיבוציתחברת מזכירות 

 ים המלח יו"ר ועדת הביקורת במועצה האזורית מגילות  



  פארק המים אטרקציה -יו"ר הדירקטוריון 

 "מי תמר" ר הנהלת אגודת המים האזוריתיו" 

  של הרשויות מגילות, בקעת הירדן, מעלה אפרים ומטה  המט"יחברה בהנהלת
 בנימין.

  בועדת המכרזים של המועצה במליאת המועצה, בועדה לתכנון ובניה וחברה
 ים המלח האזורית מגילות

 .חברת ועד ממונה בקיבוץ מיצר 

 יו"ר צוות השינוי באלמוג 

 הלה הכלכלית ובהנהלת הקהילה באלמוגחברה בהנ 

 

 
 מיומנות מקצועית

הבנה אסטרטגית של מערכות, ראיה מערכתית ופיתוח מיזמים, יכולת קבלת החלטות, 

כושר  ,עיסקי ומסחרי מדיניות ובהובלת תהליכים, ניסיון כלכלי תיכולת וניסיון בהתוויו

, אחריות מצוייניםאנוש יחסי שליטה בתכנות מחשב, יכולת ארגונית,  בניהול מו"מ,

 ואמינות.

 
 השכלה

4100 M.A.  אילן-אוניברסיטת בר        ציבורית בניהול מדיניות  

                       איגוד התעשייה הקיבוצית קורס דירקטורים 4112

0991-4112 B.A.  האוניברסיטה העברית      מורחב בגיאוגרפיה 

 מכללת עמק הירדן            לימודי תעודה מנהל עסקים 0994-0993

 תיכון ראשונים, הרצלייה תעודת בגרות עיונית במגמה ביולוגית 0919-0994
 

 קורסים מקצועיים

 מכללת רופין קורס ניהול בחקלאות

דיני עבודה, תמחיר ותקציב,      –השתלמויות שונות בתחום העסקי 
 מוסדות שונים מנהלים.קורס מחשבים ניהול זמן, ניהול פרויקטים, קורס פיתוח 

 
 

 שירות צבאי
 מסלול פיקודי –שירות סדיר בנח"ל  0994-0995

 
 שפות

 שפת אם  עברית
 שפת אם ספרדית
 טובה  אנגלית

 בינונית צרפתית
 

 המלצות
 עפ"י דרישה

 


