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1998-2001
MBA במנהל עסקים

אוניברסיטת בן גוריון באר שבע

1994-1998
B.Sc בהצטיינות בפקולטה לתעשייה וניהול 

הטכניון חיפה

טובה מאוד אנגלית 

מנהלת פרויקטים בכירה, הנדסת תהליכים 
ומערכות מידע, גיליז מערכות מידע - ייעוץ

בין הפרוייקטים:

בנק ישראל – ייעוץ - תכנון והטמעת 	 
רפורמה לקידום השימוש באמצעי תשלום 

אלקטרונים מתקדמים

חברה כלכלית קריית גת- ייעוץ ארגוני 	 
להקמת מבנה מטה ההנהלה, הגדרת 

יעדים ותהליכים העסקיים 

גוטקס - הובלת מערך תכנון וניהול 	 
המלאי בחברה גלובלית יצרנית להזמנות 

מכל העולם

רשות מקומית להבים -הגדרת מבנה 	 
הארגוני מכוון שירות לתושב

סמנכ"ל שירות תפעול ומערכות מידע 
"כספיט טכנולוגיות תשלום" 

 סמנכ"ל שירות תפעול ומערכות מידע
"קלי ניהול הסדרים פנסיוניים"

הקמת יחידה בענף או"ש תמיכה בפרויקט 
 הסבת מערכות המחשוב של הבנק 

בנק דיסקונט

מנהלת תכנון ניהול ובקרת פרויקט 
וסמנכ"ל שירות תפעול ומערכות מידע 

ERN הקמת הסניף הישראלי של חברת

 ראש תחום תכנון ופיתוח )או"ש(, 
חברת כרטיסי אשראי לאומי קארד )בעבר 

אלפא קארד(

מהנדסת תעו"נ, חברת קוואלקום ישראל 

ניהול – או"ש ומערכות מידע

meant2b@meant2b.co.il

 2013 - היום 

2013 - 2010 

 2010 - 2005 

  2005 - 2004 

2004 - 2001 

2001 - 1999 

1999 - 1997 
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סוכנת שינוי המובילה בפועל שינוי ארגוני. 	 

ניהול והובלת פרויקטים חוצי ארגון, אסטרטגיים עסקיים 	 
וטכנולוגיים משלב הייזום ועד שלב ההטמעה.

הקמה של תשתיות ארגוניות תומכות חזון ואסטרטגיה. 	 

כספיט מערכות תשלום -  הובלת מיזוג שלוש חברות מתחום 	 
מערכות תשלום – הגדרת המבנה הארגוני, התהליכים העסקיים 
והארגוניים והחלפת מערכת המידע הארגונית בחברה הממוזגת, 

תוך עמידה ביעדי המיזוג. 

ERN - בניית מוצר חדש לשוק הישראלי- "סליקה והתחייבות 	 
לפירעון על צ'קים". והקמת תשתית ארגונית מאפס לצורך התמיכה 
במוצר )הגדרת מבנה ותחומי אחריות וסמכות, הגדרת אסטרטגיית 

ענת זיו

08-6322290 טלפון 

08-9302114 פקס 

ההגנה 40  א', נס ציונה כתובת 

www.meant2b.co.il אתר 

קרן סדרינס

ליצירת	קשר	וקבלת	מידע	נוסף

050-2771717  
anat@meant2b.co.il  

 054-7641364  
keren@meant2b.co.il  

פרופיל אישי ומקצועי דנה זיכלינסקי-יופה  דף 2/2

ל  י המי דרך  ה  י י לפנ כאן  לחץ 

חזון, ערכים, אסטרטגיה ומדיניות – חברת הנהלה. שותפה 	 
לתהליכי גיבוש של חזון, ערכים, אסטרטגיה ובניית תכניות עבודה 

תומכות. 

הקמה והובלה – תכניות, פרויקטים, מבנה ארגוני, תהליכים 	 
ותשתיות ארגוניות 

מדיניות ומתודולוגיות – בנייה והגדרה של מדיניות, 	 
מתודולוגיות ותהליכי עבודה. הטמעה של מתודולוגית של מדידה 

ובקרה, תקני איכות ושינויי רגולציה. 

ניהול עובדים - ניהול צוותים בתחומי שירות, תפעול ומערכות 	 
מידע. יישום מדיניות בנושא הערכת עובדים ובניית מודלים של 

תגמול,  ניהול דיוני שכר, פתרון בעיות שוטפות והנעה של מנהלים 
בפרויקטים שונים

ניהול פרויקטים עסקיים החל משלב הבנת החזון , אפיון 	 
הצרכים והגדרת תהליכים עסקים וארגוניים רצויים, ניהול מכרז 
לבחירת הכלי המתאים ביותר וניהול פרויקט עד ליישומו בפועל. 

יכולת ניהול ובקרת פרויקטים בעולם מערכות מידע: בחירה יישום 	 
והטמעה של מערכות ERP, BI, CALL CENTER ומערכות סליקה 

ובקרה

הובלת תהליכי שינוי - הובלת שינוי ארגוני של תהליכים 	 

ניהול יחידות השירות, תפעול ומערכות מידע ותכנון תכניות 	 
עבודה שנתיות ורב שנתיות 

ייזום והטמעת מתודולוגיות ונהלי עבודה	 

יצירת תשתיות לבקרה תפעולית, בקרת מדדים ויעדים, תכנון 	 
ובקרה תקציבית.

שירות ואסטרטגיה של מערכות המידע, גיוס מנהלים מובילים, 
הגדרה ויישום בפועל של תהליכים עסקיים ומערכות תומכות(. 

קלי ניהול הסדרים - שינוי מבנה ארגוני לצרכי עמידה ביעדי 	 
התייעלות , מיזוג פעילות סוכנות מקבילה.

ומערכות לצורך תמיכה בחזון העסקי, החל משלב הבנת החזון , 
אפיון הצרכים, הגדרת הדרך הנכונה ליישומם וניהול פרויקט עד 

ליישומם בפועל.  

או"ש - שיפור שיטת עבודה, התייעלות ארגונית, חיסכון 	 
במשאבים ושליטה ניהולית כוללת על תהליכים ופונקציות בארגון. 

בניית מערכות מתקדמות לניהול ובקרה לצורך הדלקת אורות 
אדומים ותמיכה ניהולית בקבלת החלטות. בניית תשתית לארגון 

לומד ומשתפר. 

מיזוגים ורכישות – תהליכי מיזוג משני סוגים: יישום המיזוג 	 
ע"י הקמת תשתיות פיזיות כגון: חדר שרתים, מערכות תקשורת 

ומערכות ייעודיות למוקדי השירות, מחסנים. הגדרת המבנה 
הארגוני, התהליכים העסקיים והמערכות מידע התומכות בהתאם 

לחזון ולתכנית העבודה של החברה הממוזגת תוך עמידה ביעדי 
המיזוג, הגדרת המבנה הארגוני, התהליכים העסקיים והמערכות 

מידע התומכות בהכנסת קו מוצר חדש

מכירות - שותפה בכירה לצוות מכירות לקוחות אסטרטגיים. 	 
בניית תמהיל השירות/ המוצר וההתאמה לצרכיו הייחודיים של 

הלקוח
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