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 קורות חיים אביטל רייך                                         

 
 

 עובדת עיריית כפר סבא
 השכלה בהנהלת חשבונות

 4414שנים בדצמבר  51יצאה לגמלאות לאחר 
 תפקידה האחרון מנהלת כספים ובקרה של אגף תרבות נוער וספורט

 
 מרכזת בהתנדבות את מועדון גמלאי עיריית כפר סבא

 לגדי רייך הכהן כיועץ ראש העיר לענייני ערי תאוםנשואה 

 
 
 



 פרטים אישיים:

 

 אלוף משנה מיל' גדעון שנישם:     
   2825910050 פלפון:

 shanieg@netvision.net.il דוא"ל:

                                                

                                         

 חייםקורות                                                      
 

MA- חיפה. ברסיטת אוני  המדינה תואר שני במדע 

BA- אילן.-בר  רסיטת תואר ראשון בכלכלה אוניב  

 מוסמך המכללה לביטחון לאומי בהצלחה יתרה.

 .באר שבעבקיי  הספר לאמניות ציור ופסול  במכללה האקדמית  יתבוגר ב

  ציבוריים ובמוסדותתפקידים בהנהלות 
 

 וז ב"ש והנגב וחבר הועד המנהל הארצי.מח ר ועד מנהל צוות יו"
 

 יו"ר ועד מנהל אגודת הציירים והפסלים ב"ש והנגב.
 

 .כללת קיי,  יו"ר ועדת מכרזים וחבר ועדת כספים דירקטור בחברת מ
 

 דירקטור בחברת כוונים)חברת בת עירית ב"ש(.
 

 ות  בניה וביקורת.וחבר ועד  טת בן גוריוןברסייחבר בחבר הנאמנים אונ
 

 .קופ"ח כללית ידידי מרכז רפואי סורוקה וחבר ועדת מכרזים  עמותת חבר ועד מנהל 
 

 חבר ועד מנהל עמותת  ידידי מרכז לבריאות הנפש בב"ש.
 

 דירקטור בבנק אוצר החיל. בעבר, סגן ומ"מ ראש מועצת עומר, חבר הועדה הקרואה בירוחם,
 

 אזרחיים תפקידים
 

 טחוןיבמשרד הבמנהל חטיבה  2891-1002
 

 לים לישראל.מנהל חברת "כתר תובלה " בכימיק 2890-2891
 

 עיטורים
 

 .מדינות( 82המלחמות) יוצאי  הווטרנים של  WVFעיטור הכסף של הפדרציה העולמית -1020
 צוות ארצי" ארגון עיטור "יקיר-1002
 ילות למען הקהילה ואיכות הסביבה." על פעבאר שבעיקיר העיר "עיטור -1002
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 2890-2892השרות בצה"ל בסדיר וקבע  
 

 קרבי. מפקד בסיס בחיל הנדסה 2822-2890
 .מפקד מרכז אימונים חילי 2829-2822
 .לקצינים החילי מפקד בית הספר 2822-2829

קצין הנדסה אוגדת  ,בששת הימים , מפקד פלוגהבדרום מפקד סיירת 2898-2822
 סגן מפקד הנדסה פקוד דרום  במלחמת יום כיפור.,202,מגדסיני במלחמת ההתשה

 
 , יו"ר האגודה בדרום והפסלים בישראל חבר אגודת הציירים

 
לתת  להרחיבה לאזורים נוספים בדרום, הצליח במהלך השנתיים האחרונות למסד את האגודה,

להגדיל את כמות לה בית קבוע בספריה העירונית, לתת שמית ותקציבית, ר עירונית לה הכרה
למצוא חללים נוספים קבועים לתערוכות בדרום ובמרכז, להגדיל משמעותית את כמות  ,חבריה

 אגודות ואמנים בכל הארץ.התערוכות, לחזק את הקשר עם 
 59-תערוכות יחיד והשתתף ב 22שנים האחרונות הציג  9-במהלך ה גדעון אמן יוצר ופעיל מאד,

 תערוכות קבוצתיות בארץ ובחול.
 

   ת פעילות ציבורית קהילתי
 

 לעבודתו בפעילות ציבורית קהילתית:שנה עוסק במקביל  51מאז שחרורו מצה"ל  מזה 
תן שרות לחברי המחוז נו סניפים פעילים. 9-כראש צוות דרום הגדיל את המחוז מסניף אחד ל

למען הקהילה בהתנדבות בכל  פועליםצוות חברי  חברה ותרבות. קה,תעסו בנושאי פרט, צוות
 הסניפים מקרית גת ועד אילת.

 יזם הקמת כתה של הסבת חברי צוותמעורבות גדולה בנעשה במכללה האקדמית קיי, יש לו 
 חניכים. 15פרויקט שהצליח מעוד ורץ שנה שלישית עם  אקדמיים למורים,

לידי ביטוי גם  כללת קיי שבא הצליח ליזום שתוף פעולה רב בין המרכז לבריאות הנפש למ
 ההתנדבותי. במישור האקדמי וגם במישור

של  לבית החולים  הצליח למסד את מתן התרומותשנה,  10-פעיל במרכז רפואי סורוקה מזה כ
 הגדיל מאד את כמות המפעלים והחברות התורמות.לכן ו מקומיותהת רשויוה

בניה   תובוועדארגון  ומוצא ענין רב סיונו רב השנים ביברסיטת  בן גוריון תורם מניבאונ
 ובקורת.

 ,עדה הקרואה של מצנע בירוחםושנים כחבר בו 2-שנים כמ"מ ראש מועצת עומר ו 9הלך במ
 וגם להגיע לסיפוק אישי. הצליח למקסם את פעילותו למען הציבור והקהילה
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