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 קיבוץ לוחמי הגטאות חברת 
 בקיבוצים מבקרת פנים –זיו האפט   BDOעבודה:  
 , חשבת המוזיאון בית לוחמי הגטאות               

 
 השכלה אקדמית

 מלגת הצטיינות בביקורת  הישג:דוקטורנטית בביקורת ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת חיפה.  
  אוניברסיטת חיפה ,בוגרת לימודי ביקורת פנים

 במנהל ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת חיפה  Executive MPAבוגרת תואר שני 
B.A במדעי החברה בהדגשת מדיניות ציבורית 

  למנהלשבון , המכללה בוגרת לימודי ראיית ח
 התנועה הקיבוצית  –ביה"ס למנכ"ליות 

 מנהלי קהילות, פיתוח בשלטון המקומי בשיתוף חברת לוטם ומטה אשר-בוגרת קורס מנהיגי ומנהיגות המחר
 בוגרת קורס מנהיגות נשית מובילה בקהילה, המכון לדמוקרטיה

 בוגרת קורס דירקטוריות ונשואת משרה ,איגוד התעשיה הקיבוצית 
 

 ניסיון מקצוע
כחלק מעבודת המחקר לתואר שלישי, חקרתי, סקרתי ומיפיתי את מצבה של הביקורת הפנימית בבתי החולים בישראל ותרומתה 
לשיפור השירות הניתן למטופל.  מחקר כמותי במהותו המודד את אפקטיביות הביקורת אך עשיתי שימוש גם בכלים איכותניים 

 יים והשפעתם על אפקטיביות הביקורת הפנימית. מהארץ ומהעולם. לראשונה  נחקרו גורמים ארגונ

 ביקורת קיבוצים - BDO, ממשל תאגידי ורגולציה בקבוצת ניהול הסיכונים בחברת בקיבוצים מבקרת פנים 2021מרץ מהחל 
 חברה באיגוד המבקרים הפנימיים 

 
הגשות בקשות וכתיבת דוחות תוכנית עבודה רב שנתית, חשבת מוזיאון בית לוחמי הגטאות.  התפקיד כולל כתיבת  2019משנת 

ניהול תקציב ובניית מערך , צוות ומשוב, ליווי הנחייתהכנת חומרים לביקורת עומק. . תורמיםוביצוע לקרנות, קולות קוראים, מוסדות 
 .בקרה לכלל התהליכים בארגון

רכש ואופרציה באורט ישראל. ניהול כלל הפעילות הפיננסית, אופרציה, רכש וכוח אדם. פיתוח, הגדלה ויצירת  מנהלת  2001-2019
קבלת תואר  הישגים:מיזמים, בנייה והוצאה לפועל של תוכניות, ניהול שוטף וקביעת יעדים וסטנדרטים לרבות מעקב בקרה וביקורת. 

 2017ובשנת  2014עובדת מצטיינת בשנת 

 השיג:התמתחתי בביקורת חשבונאות, משרדי רואי חשבון הורוביץ אושרת ושות' ובמשרד רואי חשבון אטיאס דוד.  2001-1998
 כתיבת תכוניות עבודה פיקוח ובקרה.

 פעילות חברתית בקיבוץ ובמועצה
 חברה בוועד הנהלה בקיבוץ ,  מובילה הקמת ועדת ביקורת בקיבוץ

 חברה  בוועדת תכנון בקיבוץ
 חברת ועדת איתור

 ללוחמי הגטאות 70 -פרויקטור חגיגות שנת ה
 מנטורית ביוזמות עתיד 

 עמותת כ"ן ו חברת רשת משפיעות, חברת "בטוחות". מטה אשר, חברה בוועדה לקידום נשים
 פוליטיקאיות צעירות אוניברסיטת חיפה
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