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 תמצית ניסיון תעסוקתי:

    מנכ"ל, אביב –תל מים של החברת , "מי אביבים" חברת  : 2014– 2010

                        מנכ"ל.(, שיכון ובינויה והפעלה של מנהרות הכרמל )ייעודית להקמ BOTחברת  "כרמלטון",חברת    : 2006 - 2009 

   

 כספים וכלכלה וחבר הנהלה בכיר. מנכ"לס ,קבוצת שיכון ובינוי אחזקות סולל בונה","חברת   :  2006 - 2004

 . מנהל מחלקה כלכלית אחזקות ובינוי,,  קבוצת שיכון ובינוי  :  2004 - 2000

                מנהל אגף כלכלה, עמידרחברת    : 2000 - 1995

 בכיר באגף החשב הכלכלי  משרד האוצר, רכז   : 1995- 1991

 

 מיומנויות מקצועיות:

 מיליון ש"ח 500-מחזור שנתי של כלל רבדיה עם על כניהול חברה  

הקמת חברה, גיבוש המבנה הארגוני, גיוס כח אדם ניהולי, גיבוש שיטות עבודה, הקמת מערכות מחשב לרבות מערכת  

 , התווית מדיניות, גיבוש ויישם תכנית הבראה כוללת. מורכבתבילינג 

 אסטרטגיה ויישום האסטרטגיה.  – הקמת מערך שירות לקוחות 

  מניות.  מוסדיים ובעלי הון כספי ותקציבים מול גורמים בנקאים, משקיעיםכספית ברמה של חברה ציבורית, גיוס פעילות ניהול  

 קה ותקציבים ירגולציה, שינויי חק עבודה מול מגוון גורמי ממשל בנושאי 

  ניהול מערכת מורכבת של תשתיות הכוללות מערכי תפעול ואחזקה.  

 פרויקטים הנדסיים בשנה.  100-ביצוע של כ 

 מיליארד שקל 1.3-יות פרטיות בהיקף של כתניהול מערך פעילות יזמי וחדשני של הפרטת תש 

 מכרזים וניהול מו"מ עסקיים מורכבים מול חברות בינ"ל.ניהול רכש טכנולוגי הכולל אפיון מערכות, ניהול  

 התווית תכנית אסטרטגית רב שנתית להגדרת תחומי הפעילות, יעדים עסקיים וכספיים, שווקי היעד ועוד. 

 ., לצד עבודה מרובת ממשקים מול גורמים בחו"להובלת הפעילות העסקית של רכישת חברות ומיזוגים, פיתוח עסקי 
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 מומחיות:

  . מים, תחבורה –של פרויקטים בתחום התשתיות  BOTניהול   

 התווית תכנית אסטרטגית רב שנתית להגדרת תחומי הפעילות.  

 פיתוח עסקי, הובלת הפעילות העסקית של רכישת חברות ומיזוגים, לצד עבודה מרובת ממשקים מול גורמים בחו"ל. 

 מחלקות וחברות.הקמה, ניהול ותפעול של מיזמים, פרויקטים,  

ורסינג של עולם הנדסי בתחום המים והן מתן פתרונות בקיא בפעילות של אחזקה ותחזוקה למתן שירות ללקוחות אאוטס 
 בתחום המים, טכנולוגיות לניהול מערכות מים וכן עולמות חיישני הבקרה.

 

 הישגים משמעותיים: 

ביצוע ראשוני וייחודי של  מיליארד ש"ח. 1.3של  פרויקט" בהיקףניהול "מגה מנהרות הכרמל : פרויקט  -חברת "כרמלטון"  

 לצד עמידה בכלל היעדים, לוחות זמנים ותקציבים.  BOTחפירת מנהרה בשיטת 

, הקצאת מקורות תקציבים גדולים וביצוע איכותי של שדרוג והחלפת תשתיות המים ניהול תאגיד – "אביביםמי חברת " 

 . והביוב בעיר תל אביב

 

 השכלה:

MBA העברית, ירושלים. התמחות במימון, ייזום עסקים ושיווק, האוניברסיטה -במנהל עסקים 

 מימון בינלאומי ומשפט מסחרי בינלאומי, בית הספר למנהל עסקים  בקופנהגן, דנמרק. -לימודי תעודה

 בכלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. B.Aתואר 

 

 ירות צבאי:ש

 קצין קשר בחיל התותחנים, שחרור בדרגת רב סרן. –שרות סדיר וקבע 

 שפות:

 מה טובה מאדרב -|  אנגליתשפת אם  -עברית

 

 


