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  השכלה:
  לן.אי-תואר שני במדעי המדינה, אונ' בר – 2006
  תואר ראשון בכלכלה ומנהל, מכללת רופין. - 1998

  :עבודה
 :: מנהל קהילה תל קציר07/2018 – 07/2015

 אחריות על פעילויות הקהילה ע"פ מודל הקיבוץ המופרט. תחומי אחריות: 
 אחריות על פעילויות האגודה הקהילתית הכוללת גם את תושבי ההרחבה.                          

 מודל שיוך דירות, מודל שיוך נכסים וקליטת חברים.                           
 

 ועד היום: מנהל קהילה מצפה שלם: – 01/2014
 אחריות על פעילויות הקהילה ע"פ מודל הקיבוץ המופרט. תחומי אחריות: 
 ונה חדשה.אחריות על מודל שיוך דירות, תהליך קליטת חברים ובניית שכ                          

 
 : מנהל קהילה קיבוץ העוגן:05/2014- 11/2010

 אחריות על פעילויות הקהילה ע"פ מודל הקיבוץ המופרט. טיפול בפרט.תחומי אחריות: 
 הקמה והפעלה של ועדות. ייצוג הקיבוץ מול גורמי חוץ. 

 שותפות בניהול מודל שיוך דירות, תהליך קליטת חברים ובניית שכונה חדשה.
 

 : מזכיר )מנהל קהילה( בקיבוץ שדה נחום:  12/2015 –02/ 2008
 אחריות על הפעלת מודל רשת הביטחון ע"פ החלטות הקיבוץ. אחריות על תהליך    תחומי אחריות: 
 שיוך הדירות, אחריות על תהליך בנייה לחברים בתוך הקיבוץ.                         

 הפעלת מערכות הקיבוץ. ייצוג הקיבוץ מול גורמי חוץ. טיפול בפרט. 
 עבודה מתואמת מול ועד מקומי )הרחבה(. בנייה ניהול ובקרה של תקציב הקהילה.

  
 : מנהל ענפי הקהילה בקיבוץ עין חרוד איחוד:05/2010  - 2005

 בנייה, ניהול ובקרה של תקציב הקהילה. :תחומי אחריות
 בניית תוכנית פעילות לענפי הקהילה ובניית תקציב הפעילות.  
 ליווי וחניכה למנהלי ענפים, עזרה בפיתרון בעיות ניהול.  
 הובלת תהליכי פיתוח מנהלים ושיפור ביצועי הענפים.  

  
 (:שכירים 100חברים +  230 ) קיבוץ עין חרוד איחודב מנהל משאבי אנוש: 2007 – 2001

 מגזרי בקיבוץ, חברים ושכירים. -ניהול מערך עבודה רב תחומי אחריות:
 ליווי וחניכה למנהלי ענפים, עזרה בפיתרון בעיות ניהול.  
 הובלת תהליכי פיתוח מנהלים ושיפור ביצועי הענפים.  
   

 : פרוייקטור ההרחבה קהילתית ושכונה לחברים נקלטים בקיבוץ ניר דוד:2016 – 2003
 הגדרת מטרות, דיון ציבורי,    -ליך בקיבוץ הכולל בין השאר : ניהול התהתחומי אחריות

הקמה וניהול צוותי עבודה לתחומים שונים, הובלת תהליך פנימי לקראת קבלת 
 החלטות ולאחריה. 

ממ"י, מתכננים,  –ניהול התהליך מול גורמי חוץ המסייעים לקידום ההרחבה 
ינה, הסכמים מול קבלנים מהנדסים, עו"ד, רשויות המועצה והאזור ורשויות המד

 ויועצים, ניהול הקמת התשתיות ופיקוח על בניית הבתים.
 

 (.100דוד )מס' עובדים -עותק" בנירמנהל משאבי אנוש מפעל "ניר :  2004-2005
 .(264דוד )מס' עובדים -קיבוץ ניר : מנהל משאבי אנוש,1997-2000
 דוד.-: ריכוז ענף המטע, קיבוץ ניר 1989-1996

 
   צבאי:שירות 

 דרגה נוכחית: אל"מ, תפקיד אחרון מפקד נפה בפקע"ר.
 תינתן לפי דרישה.: רשימת ממליצים

 


