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  אחראי קהצבי

 
  Zvika.Achrai@gmail.com 191-747-0546 נייד  שימשיתמגורים   1955 יליד

  
 

  גדולה: חב' הנדסהב כלליניהול 

o  ( ניהול יח' עסקיתP&L  במחזור שמעל )מיליון  50.₪ 

o .חבר הנהלה בחברה ציבורית 
o מהנדסים, הנדסאים וטכנאים בכל הדסציפלינות ההנדסיות. 100על ניהול מ 

o .ניהול עשרות פרויקטים בהיקפים שונים בו זמנית בארץ ובעולם 
 

  נפט ופטרוכימיה. ההכימי ותבתעשי ורב תחומיים פרויקטים בהיקפים גדוליםניהול , 

 
  ם גדולים.בהיקפי כימיתהניהול בכיר בתעשייה 

o מיליון $. 400 –ית בהיקף מכירות של כ סמנכ"ל יעול בחברה יצרנ 
o  מיליון $. 180 –ניהול אתר ייצור בתעשייה הכימית במחזור מכירות שמעל 

o  עובדים נוספים במיקור חוץ. 250עובדים ישירים +  250ניהול 
o  ; ייצור, כ"א, ניהול באחריות כוללת של כל הדסציפלינות התפעוליות במפעל

 טיקה, פיתוח, מעבדות, א.איכות וסביבה, בטיחות.הנדסה, אחזקה,פרוייקטים, לוגיס

  
 .ניהול בכיר בתעשייה הקיבוצית 

 
 

 השכלה
 

2017 –PMP®- Certified  Project Management Professional 

2005 –Executive MBA  .בתוכנית רקנטי של אוניברסיטה  ת"א , 

 הטכניון חיפה. –(  B.S.Cהנדסת מכונות )  – 1981

 מיל.(. –ריון ותותחנים , בתפקידי פיקוד ומטה ) רס"ן קצין ש – 1977

 

 

 

 רקע תעסוקתי
 

שבקבוצת  "פטרוכימיהחברת "ברן פרויקטי נפט ומנכ"ל  ברן הנדסה   2017  – 2012

 ."ברן"

 
ה. יחברת תכנון בתחום תעשיות הנפט והפטרוכימ ניהול 

, עובדים ) מהנדסים, הנדסאיים 100 –כ  המעסיק החברה 
, לתפקיד זהבנוסף  כל הדסציפלינות ההנדסיות.ים( באטכנ

בנייה וניהול חטיבת ההנדסה של ברן ב  2015 –ו  2014בשנת 
  אתרי תכנון גאוגרפיים בישראל. 3 –
  

 מגה פרויקט. –ניהול תכנון  ברן הנדסה   2012  – 2007
 

שעות  250,000 –ניהול ) מגה ( פרויקט תכנון בהיקף של כ 

, שהסתיים ביוני הנפט והפטרוכימיה תכנון, בתחום תעשיית
2012. 

 
 מנכ"ל. ומשנהמנהל מפעל  זהר דליה    2007 – 2006

 

 מנכ"ל. ומשנה להמפעל  ניהול 

  
ן לפרוייקט הרחבת פוליפרופי – בכיר פרוייקטיםמנהל  כרמל אולפינים    2006 – 2004

 בכרמל אולפינים.
   

, במסגרת הנהלת הפרוייקט. פרוייקט פרוייקטים בכיר  ניהול 
 .$M 310 –ף של כ יקבה
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 אתר.מנהל  כימיקליםחיפה  2001 - 2004

 
מתקני ייצור  5ניהול של אתר ייצור של החברה, הכולל 

עובדים  250 –עובדים ישירים ועוד כ  250 –, מעסיק כ גדולים
נו . מחזור המכירות של אתר הייצור היOutsourcing -קבלניים ו  

, נושא משרה ברמה התפקידבתוקף  .$M 180 –ף של כ יקבה

ת של כל אגפי , בעל אחריות ניהולית כוללשל סמנכ"ל

ור, כ"א, הנדסה/אחזקה/פרוייקטים, ייצהתפעול של המפעל  )

, (, בטיחותלוגיסטיקה, פיתוח, מעבדות, א.איכות וסביבה
 לרבות קישור וייצוג המפעל מול הרשויות. 

 
 
 מנהל אגף שירותי הנדסה. חיפה כימיקלים 2001- 2000 

אחזקה,  ניהול המערך ההנדסי של החברה )פרוייקטים,
( בהיקף …, ארכיב מחסני חלפים, רכש טכני, משרד טכני

עובדים ) עובדי  140גף כולל . הא$M 15 –פעילות של כ 

 (. Outsourcing -, קבלנים ו חברה

 

 ם ופיתוח.מנהל פרוייקטי חיפה כימיקלים  2000- 1999

ניהול הפיתוח והפרוייקטים של החברה בהיקף פעילות של כ 
-  25 M$ . 

 
 סמנכ"ל תפעול.  זהר דליה  1998- 1993

ה לתפעולם של מרבית באחריות ישיר נושא, התפקידבתוקף 

הנדסה, רכש, לוגיסטיקה, ניהול מוצרים,  אגפי המפעל )כ"א,
וייצוג המפעל , מערכות מידע( יצור ותפ"יהי א.איכות, ניהול

עובדים ) מחציתם  120 -מול הרשויות. מערך התפעול כלל  כ

 חברי קיבוץ (. 
   

 מנהל פרוייקטים ראשי.  זהר דליה 1993- 1987

ניהול פרוייקטים מורכבים במתקנים "חיים" בהיקפים 
 .  $M 7 –מצטברים של כ 

  
 מהנדס אחזקה ראשי.  זהר דליה  1987- 1983

  $M.  2 –מפעל בהיקף פעילות של כ ניהול אחזקה ה     

 ראש מדור מערכות אוטומטיביות בענף הפתוח חש"נ.   צ.ה.ל 1983- 1981

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 


