












 קורות חיים -ד"ר אביטל שטיין     
 
 
 

השכלה גבוהה, לוהקמת מוסדות  בניהול בכיר שנים האחרונות 02 -בעסקה ד"ר אביטל שטיין 
פרוייקטי   ,₪בהיקף של כשני מיליארד  פיםשוט יםשנתי יםניהלה אלפי עובדים, תקציבובמסגרת זו 

 .קשרים בינ"לובקידום פיננסי ואקדמי בישראל ובחו"ל תשתיות ובינוי: עסקה בפיתוח וניהול 
 

 ;כמנכ"לית המל"ג )המועצה להשכלה גבוהה( והות"ת )הועדה לתכנון ותקצוב(כיהנה  ד"ר שטיין

  ;בחיפההטכניון ומשנה לנשיא של כ"לית היתה מנלפני כן 

   ;נשיאסגנית וכיהנה כמנכ"לית המכללה ו ירושלים האקדמית להנדסהמכללה האת הקימה 

הכשרות בתחום הפיננסי  שסיפקה הבעלים והמנכ"לית של מכללה פרטיתהמקימה , מתהיזהיתה 
 ים.לרבות בנק ,לגופים עסקיים

 London כמו כן היתה מנהלת השיווק של מכון גלובס ללימודים עסקיים בינ"ל )שלוחה בישראל של

School of Economics ,)כלכלית. חוקרת ביצועים ומנתחת מערכות בחברהו             

 
ניהול הקצאות  ,הקמה וליווי של תחום מיסחור הידע במכללותב, בין השאר, עסקהבמל"ג / ות"ת 

 .ותחום הממשל התאגידי מדינות שונות , גלובליזציה ושיתופי פעולה עםקרקע ותשתיות פיזיות
 

ויו"ר קרן היתה היזמת   ;₪ ימליארדבהיקף של כמה ד"ר שטיין ניהלה את תיק הקרנות של הטכניון, 

הטכניון להזדמנויות השקעה, קרן הון סיכון העוסקת באיתור ויישום מסחרי של הזדמנויות עיסקיות 

, חברה העוסקת ביישומים באמי"תכיהנה כדירקטורית  ;בתחומים בהם יש לטכניון יתרון נגישות

 מסחריים של פרוייקטים מחקריים.
 

המו"מ לחתימת הסכם שת"פ עם אוניברסיטת קורנל לצורך הגשת ניהלה מטעם הטכניון את כמו כן 
הצעה במכרז בינ"ל יחודי של ראש העיר ניו יורק, מר בלומברג, להקמת מכון טכנולוגי חדשני בניו 

 יורק.  לאחר הזכיה במכרז הובילה את הקמת השותפות ליסוד וניהול המכון.
 

, החל משלב הפרוגרמה תשתיות ובינוירוייקטי ניהלה פבטכניון ובמכללה האקדמית להנדסה ירושלים 
 ₪. ועד לגמר בניה, בהיקפים של מאות מליוני

 
 הבינלאומית ביוון.  בתחום התיירות הקולינריתחברה פרטית של מנהלת היא בעלים וד"ר שטיין 

 

  ;אוניברסיטת ת"אמבהוראת המדעים Ph.D מחזיקה במספר תארים אקדמיים, בהם ד"ר שטיין 

MBA  ,למנהלים בכירים )בהצטיינות( עם התמחות במימון, בנקאות, שוק ההון והנדסה פיננסית

במתמטיקה שימושית M.Sc  ;בית הספר למנהל עסקים של האוניברסיטה העברית בירושליםמ

 אוניברסיטת ת"א.מחקר ביצועים מתמטיקה וב B.Sc -)בהצטיינות( ו

 
, כדח"צית בחברת מנורה מבטחים החזקות בע"ממכהנת ר שטיין נסיון רב בתחום הציבורי, לד"

  וכדחצ"ית במידרוג. כדחצ"ית בחברת איסת"א, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מכדח"צית ב
ניון מוסד הטכדירקטורית ב חברת מועצת המנהלים של תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה, היתה 

מוסד של ברת האסיפה הכללית חיו"ר ועדת החינוך במועצה אזורית גזר, למחקר ולפיתוח בע"מ, 
המכללה האקדמית להנדסה של  ברת חבר נאמנים, חנאמן למחקר מתקדם במדע וטכנולוגיה

מדענים ואנשי הועדה הבינמישרדית להשבת של חברת ועדת המשנה בתחום האקדמיה , ירושלים
בורית לקידום ספורט חברת המועצה הצי, שרובררן של ק ברת האסיפה הכלליתמחקר מחו"ל, ח
קביעת אמות להועדה הציבורית של המועצה להסדר ההימורים בספורט חברת ,  הנשים בישראל

 , דח"צית"בצלאל"האקדמיה לאומנות ועיצוב  של ברת חבר הנאמנים, חהמידה לחלוקת כספים
 .אלרן )ד.ד( השקעות בע"מבחברת 

 
מכבי ת"א, מכבי חיפה והפועל חיפה בכדורסל, והשתתפה בזכיה נבחרת ישראל, שחקנית היתה 

 .בגביע המדינה
 

 שירתה בחיל הים כמדריכת ספורט.
 

 .הנשואה ואם לארבע
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