ביוגרפיה אישית-משפחתית

נעמי נולדה בתל אביב כבת בכורה להוריה – אשרית ( ;1912-2013שם נעוריה בנדה ,עלתה מפולין כחלוצה בודדה בשנת
 )1933ונתן בן דב ( ;1907-1981שם נעוריו רוזנזומן ,עלה מפולין עם הוריו בשנת  .)1925היא גדלה בחיפה ,תחילה בהדר
הכרמל ,והחל בגיל  - 10בהר הכרמל .למדה בבית הספר הריאלי העברי לאורך שנות היסודי והתיכון ,שם רכשה כלים ללמידה
והושפעה עמוקות ממורים מעוררי השראה ,כולל שמעון בר-חמא ומאיר קיסטר .היא למדה במגמה המזרחית והעמיקה מבחירה
בלימודי ערבית ותולדות האיסלאם והמזרח התיכון .בגיל ההתבגרות הייתה חניכה ומדריכה בתנועת הצופים והרגישה שייכות
עמוקה ל"גדוד רעים" ולשבט "כרמל" .נקודות השיא של שנים אלה היו "מחנות העבודה" בקיבוצים ,ב"חמישית" בקיבוץ דפנה
שבצפון ,ב"שישית" בקיבוץ רוחמה שבדרום ,ובשנה שלאחר מכן בקיבוץ גונן שבגליל .בצד קריאת ספרים ,שליוותה אותה
מילדות מוקדמת ,תחביב מרכזי היו ריקודי עם ,כולל השתתפות בלהקת "הכובשים".
נעמי שרתה בצה"ל בחיל המודיעין ,בענף של זאב (ביבר) בר-לביא ,המומחה הנודע למדינת ירדן והמשטר ההאשמי .במסגרת
שירותה הצבאי זכתה לראשונה בתעודת הצטיינות כתורמת למחקר.
מייד לאחר השירות הצבאי נישאה נעמי ליוסי (וינוגרדסקי) כרמון .יחד איתו ,ובמקביל ללימודיה האקדמיים ,הורחבה המשפחה:
בראשית לימודיה לתואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים נולד הבכור זיו; אחותו נגה הצטרפה למשפחה בשנה
הראשונה ללימודי תואר שני בטכניון; צעיר הבנים – ברק ,נולד לאחר שהמשפחה שבה מהרפתקה בת שנתיים של לימודים,
עבודה וטיולים בארה"ב ,ונעמי הייתה בראשית לימודי תואר שלישי בטכניון .כיום ( ,)2018המשפחה הקרובה כוללת את:
•
•

•
•

בן הזוג יוסי ,מהנדס מכונות ומיזוג אויר ,שממשיך לעבוד במשרה מליאה; בסוף השנה ( )2018ימלאו  60שנה ליחד של
יוסי ונעמי (כולל תקופת החברות)
הילדים ,בנות ובן זוג שלהם והנכדים:
זיו – דיקן למחקר ופרופסור בעל קתדרה לשיווק ב , INSEAD “The Business School of the World” -נשוי לאביטל,
אדריכלית בעבר וכיום מאמנת לפיתוח מנהיגות בארגונים ( ,)Business coachואב לדניאל וליונתן ,תלמידי תיכון
נגה – רופאת ילדים ומנהלת היחידה למתבגרים בבית החולים בני ציון שבחיפה ,נשואה לרענן ,רופא ומנתח ראש צואר,
ראש היחידה לאף-אוזן-גרון בקרב ילדים בבית החולים כרמל שבחיפה ,ואם לניתאי הסטודנט ,לעידו העובד בהיי-טק
ולאיתמר החייל.
ברק – מנכ"ל  JBCIאחזקות ,נשוי לאורלי ,עורכת דין בעבר וכיום מאמנת אישית ( ,)Life coachאב לאיתן ולאביגיל (נכדה
יחידה לצד שישה נכדים-בנים) ,תלמיד ותלמידה בבית הספר היסודי.
אחותי אורה קרן ,בן זוגה יורם ז"ל ,שלושת ילדיהם – גלית ,קובי והילה  -בנות/בני זוגם ועשרת הנכדים.
אחי יוסי בן-דב ,המנהל הכללי של בית הספר הריאלי העברי בחיפה ,בת זוגו ניצה ,פרופסור לספרות עברית והשוואתית
באוניברסיטת חיפה ,שלושת ילדיהם – מרב ,מיכל ויעקב  -בנות/בני זוגם וחמשת הנכדים.

עוד בתפריט הביוגרפי באתר של נעמי
היסטוריה אקדמית (באנגלית)
דרגות אקדמיות (באנגלית)
משרות ותפקידים (באנגלית)
בשירות הקהילה המקצועית והאזרחית (באנגלית)
בתפקיד נציבה לקידום תרבות מכבדת ומניעת הטרדה מינית בטכניון (בעברית)

