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השכלה:
תואר שני :
 MBA 1999 #1997במנהל ציבורי ושלטו מקומי באוניברסיטת בר#איל בפקולטה למדעי
החברה ) נושא המחקר :רפורמה בשלטו המקומי בישראל ניהול עיר מקצועי(.
תואר ראשו:
 B.A  1994#1997באוניברסיטת חיפה בחוג למדעי המדינה  התמחות במנה"צ ויחב"ל ובחוג
ללימודי סוציולוגיה ) לרבות קורסי בכלכלה  ,סטטיסטיקה והתנהגות ארגונית(.
ניסיו מקצועי :
 #12/2008היו :ראש העיר מודיעי #מכבי#רעות.
#2008#2004ייעו כלכלי מוניציפאלי וניהול פרוייקטי – ניהול  ,ייזו  ,קידו ותיאו
פרוייקטי לרשויות המקומיות בישראל; פעילות מול הסקטור הפרטי ומשרדי
הממשלה בעל משרד עצמאי.
 2003# 2000ס.מנהל תחו בינוי ופיתוח בשלטו המקומי בישראל ) במשכ"ל (  #ארצי
עיקרי התפקיד :ניהול ,ייזו ,קידו ותיאו פרוייקטי שיש בה עניי לרשויות
המקומיות בישראל; פעילות מול הסקטור הפרטי באר" ,משרדי הממשלה והרשויות
המקומיות .התפקיד כולל בי היתר ,אחריות מלאה למישור הכספי של התחו
והכנת תקציב פעילות שנתי )מאות מיליוני ש"ח בשנה(; הכוונה והנחיית
יועצי;הכנה ופרסו מכרזי )היק #ארצי(; ניהול מו"מ וליווי וניהול פרוייקטי
בתחו בינוי פיתוח ותשתיות
2000#1998מנהל פרוייקטי תחו בינוי מוסדות חינו וציבור בחברה למשק וכלכלה של
השלטו המקומי) אזור מרכז וירושלי(.
1998#1997מנהל פרוייקטי תחו איכות הסביבה ותחבורה בחברה למשק וכלכלה של
השלטו המקומי.
עיקרי התפקיד :ייזו ,הקמה  ,שיווק  ,וניהול פרוייקטי שיש בה עניי לרשויות
המקומיות בישראל; פעילות מול המשרד לאיכות הסביבה ,הפני ,התחבורה
והרשויות המקומיות.
1994#1996מנהל צוות בביטחו מעברי גבולות.
מנהל צוות ביטחו במעברי גבול – הפעלת צוות ביטחו מסו #ומיכשור ממוחשב
תפקיד בעל אחריות ביטחונית ומקצועית.
– 1992#1994רכז אזור בחינו הבלתי פורמלי – תנועות נוער.
רכז נוער וילדי בחינו %הבלתי פורמלי של משרד החינו – %תנועות הנוער הלאומי
התפקיד בוצע במסגרת עבודה חברתית  קהילתית וכלל אחריות על כ  100חניכי.

שירות צבאי :
מג"ד במיל' )סג אלו – (0יחידה להכשרות צוערי בהכנה לקורס הקציני הכנות לקורסי מכי"
לסדירי ואימוני מילואי.
 – 1988 – 1992שירות סדיר – מ"פ/סמ"פ הכנות לקק"צ ומכי" ,מד"כ בקק"צ ,מ"מ טירוני
כלל צה"ל  ,קורס מכי" חי"ר  מסלול ייעודי הדרכת חי"ר וטירוני כלל צהל"י
וחמ"צ )בה"ד .(13
פעילות ציבורית:
#2009היו דירקטור רשות העתיקות
סג ומ"מ ראש העיר מודיעי מכבי ורעות בהתנדבות  מחזיק תיק התכנו
2003#2008
והבנייה,מ"מ יו"ר הועדה לתכנו ובנייה,חבר וועדת כספי,מכרזי וועדת חינו.%
 – 2005#2008מ"מ יו"ר דירקטריו חב' "מי#מודיעי" – תאגיד המי וביוב האזורי של
מודיעי והסביבה העוסק בתשתיות מי וביוב –הפעלה ,תחזוקה הקמה ושדרוג.
 2003 – 1998חבר מליאת המועצה הציבורית לחילופי משלחות וצעירי לפיתוח קשרי
בינלאומיי.
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