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 י' תמוז תש"ף           
           02/07/2020 

 

 הודעה לתקשורת 
  

 

 טקס חילופי מנכ"לים במשרד התקשורת  
 

============================================================== 
 
 

שר   מעמדטקס חילופי מנכ"לים במשרד התקשורת ב התקיים  (30.6.2020השבוע )יום ב' 

 התקשורת יועז הנדל.  

המנכ"ל  נכנסה לתפקיד מנכ"לית משרד התקשורת והיא תחליף את  חורין-בןאבישר לירן 

 נתי כהן. היוצא, 

  

שודר לכלל עובדי המשרד ונערך  הטקס  ,בטקס נכחו בכירי המשרד ובכירי שוק התקשורת

 ם לכללי התו הסגול.אבהת

   .שר התקשורת הודה למנכ"ל המשרד היוצא על פועלו ואיחל למנכ"לית הנכנסת הצלחה

 

"אני מאחל ללירן בהצלחה בדרך החדשה כאן  : הנדלהתקשורת, חה"כ יועז שר מדברי 

במשרד. כשנכנסתי לתפקיד הכינו אותי לכך שאת רוב הצעדים יש לעשות בשנה הראשונה  

 יום לעצב את המציאות להמשך הקדנציה".  322לתפקיד. נשאר לנו עוד 

 

"בתקופה בה המשרד עמד בטלטלה עזה ובביקורת ציבורית   , נתי כהן:המנכ"ל היוצאמדברי 

משבר הקורונה הפוקד    .ואכן פעלנו למימושו  החלטנו לגבש חזון צופה פני עתיד   –חסרת תקדים  

את העולם ואת ישראל בימים אלה השפיע באופן משמעותי גם על ענף התקשורת בארץ. לצד  

התקשורת, התגלו חברות התקשורת    משקי חריף שלא פוסח גם על ענף- החוויה של משבר כלל

לנהל   בישראל כמקור מרכזי לחוסן לאומי, וחברתי. ניהול המערכה אפשרה לאזרחי המדינה

   אורך חיים תקין לצד הנגיף."

 

"אני באה למשימה ביראת קודש בה   :חורין- בןאבישר המנכ"לית הנכנסת, לירן מדברי 

השלים את התהליכים שיאפשרו פרישה של  . אנחנו נפעל יחד לציבורייםניגשתי לכל תפקידי ה

, מרכז ופריפרייה. אני מודה לשר על האמון ומאחלת הצלחה  תשתיות מתקדמות בישראל

 לכולנו".  
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 קורות חיים המנכ"לית הנכנסת:

 

 :קריירה
 משפטית ליועץ המשפטי לממשלה,  משרד המשפטים. עוזרת: 2004-2006
 העלייה של הסוכנות בצפון אמריקה. שלחתב וראש משליחת הסוכנות היהודית לארה": 2006-2010
 יועצת מנכ"ל משרד ראש הממשלה וראש המטה למנכ"ל המשרד. :2010-2013

 .מנכ"לית חברת מסע :2013 -2019
 

 :השכלה
 .תל אביב-, אוניברסיטתתואר במנהל עסקיםו תואר ראשון במשפטים סיימה בהצטיינות •

 , ניו יורק.NYUתואר שני במשפטים מאוניברסיטת  •

 .(Harvard business school -ת )כולל קורס מנהלים ביבוגרת תוכנית מעוז להכשרת מנהיגות ציבור •
 

 שירות בצה"ל:
 .שדההמ"פ קורס קצינות יחידות בתפקיד שירות בצה"ל סיימה  :1999 -1994

 
 .מתגוררת בכפר סירקין ,אם לשנייםו נשואה ,1977לירן ילידת 

 
 

 קורות חיים המנכ"ל היוצא:

 

 .גיוס לצה"ל חטיבת הצנחנים במהלך שירותו הסדיר עבר הסבה לקצין תקשוב: 1986

 .(500חטיבה רצף תפקידי תקשוב )קצין קשר חטיבה מרחבית וקצין קשר  :  90-שנות ה
 בוגר קורס פיקוד ומטה של צה"ל

 .קשר ומפקד גדוד )אזור יהודה ושומרון(מפקד גדוד קשר אוגדת איו"ש , סגן אלוף  2000-2002:

 .במהלך מבצע "חומת מגן" מפקד גדוד קשר של פיקוד מרכז2002-2004:  

 ., קצין קשר פיקוד צפוןלוף משנהאדרגת קידום ל2007-2010:  

 .ראש מחלקת מבצעים במטה אגף התקשוב  2010-2012:

 .ראש מחלקת תכנון במטה אגף התקשוב  2013-2015:

 ., קצין קשר ראשי וראש מטה אגף התקשוב וההגנה בסב"רדרגת תת אלוףקידום ל  2015:-2018
 מנכ"ל משרד התקשורת.  2018-2020:

  

 :השכלה

 .הנדסאי אלקטרוניקה, אוניברסיטת תל אביב •

 .תואר ראשון מדעי המדינה ומזרח תיכון, אוניברסיטה העברית י"ם )ירושלים( •

 .תואר שני בלימודי ביטחון, המכללה לביטחון לאומי בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה •

 
  .נכדים. מתגורר במודיעיןארבעה , נשוי לחנהל'ה, אב לחמישה וסב ל1968ליד נתי י
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