
טלפון נייחטלפון ניידדואר אלקטרונישם משפחהשם פרטי
דרכים נוספות 

כהונה כדירקטורלהתקשרות

חברות בהן 
כיהנתי /מכהן

כדירקטור
תפקידים ניהוליים 

אחרים
חברות בהן שימשתי 

כמנהל

ניסיון אחר שלא בא 
לידי ביטוי בשאלות 

ל ניתן לפרט כאן"הנ
ל"בעלים ומנכ.ל  רויאל טורס''מנכmaroco@inter.net.il54745009004-6331771אדרידוד

חטיבה עסקית בנק הפועליםל"מנכyair@sadeh-consulting.com545300381שדהיאיר

דירקטור בלתי תלוי/צ"דחyalonn@netvision.net.il545333175שפירא ילוןאיריס

מכהנת- ן "אלקטרה נדל
מכהנת- קבוצת מחשוב ישיר 

כיהנתי- ת טכנולוגיות .א.ת
כיהנתי- אי טי ויו מדיקל 

...ועוד
יועצת- עצמאית 

לית כספים "כהנתי כסמנכ
במספר חברות במהלך עשרים 

, בתחומים שונים, שנה
ציוד , תכנה- בתעשיית היי טק  

בקרן הון , תקשורת, IT, רפואי
.סיכון וכו

היכרות מעמיקה עם עבודת 
, משני הצדדים, הדירקטוריון

/ צית "דח/ הן כדירקטורית
בלתי תלויה והן כנושאת משרה 

.לית כספים"סמנכ

harelboaz18@gmail.com546747604הראלבועז
דירקטור בלתי /צ"דח, דירקטור

תלוי

- (ממשלתית)מ "איסורד  בע
 520027475. פ.ח

 (.סי.די.אס)שורק חברה לפיתוח 
511763328. פ.ח- מ"בע

מ " גליל  חברה לקרח וקירור בע
.510114127. פ.ח.- 

.- מ "ח בע"אגש- גליל קירור
ל"מנכ.570056309.  פ.ח

- ח"אגש-משקי עמק יזרעאל
ל"מנכ

החברה למימון ואשראי משקי 
ל"מנכ- עמק יזרעאל
ר"יו- זהר דליה 
ר"יו- שוברי בר

ידע והיכרות טובה בניהול 
תאגידים ומפעלים בתנועה 

הקיבוצית

Dganitshalomdagibizz@gmail.com544666448ל"בעלים ומנכגאון מאה נט עשיית שוק בע״מ

 wizixמנכל ובעלים של 
בנקאות השקעות

מנהלת תחום התחדשות 
עירונית במנרב

יועמ״שים בכירה ברוביקון 
ביזנס גרופ

סמנכ״ל פיתוח עסקי במאה נט 
בעמ

ל"בעלים ומנכshlomi@olion-tech.com544936466ארבלשלומי

פיתוח ומכירה - מ "אוליאון בע
של מערכות תקשורת להעברת 

.וידאו אלחוטי
ל"מנכדירקטור בלתי תלוי/צ"דחilan@e-good.org.il523573713פלטואילן

ל"בעלים ומנכמ"ספיץ מודולס אחזקות בער דירקטוריון"יוudikalifi@gmail.com523617090קליפיאודי

מסטיק מינרלי מים המלח 
ייצור מזון בריא- מ "בע

קוסמטיקה - מ "טו רוז בע
ושיער

ד בתחום המסחרי"שנים עו 10  
 ומיסים

תואר בחשבונאות
 ממיקימי מרכז היזמות
באוניברסיטת תל אביב

 ,ניסיון רב בבנקאות להשקעות
חיבורים עסקיים, גיוסי כספים

levanc@bezeqint.net054-423550808-9261943לבאשר
, ר דירקטוריון"יו, דירקטור

ל"מנכ

מ"קלבר תעשיות וסחר בע
המכון הגיאופיסי לישראל 

מ"מי מודיעין בע
ל"בעלים ומנכ

מ"קלבר תעשיות וסחר בע
תדיראן 
ELDE 

.ניהול אסטרטגי
גיוסים והנפקות
מיזוגים ורכישות
תשתיות ואנרגיה

shlomo.pergament@gmail.com54695408536491553רגמנטשלמה

:כתובת דואר רגילה
 תל אביב4רחוב ברטונוב 

דירקטור6940090

 חברת WCK: מכהן כדירקטור
סייבר פרטית

שלוחות : כיהנתי כדירקטור
בנקאיות ופיננסיות של בנק 

ל"סמנכל"לאומי בחו

 כהנתי 2014עד נובמבר 
ל בלאומי וכסגן ראש "כסמנכ

החטיבה לטכנולוגיות
 שמשתי 2000עד , לפני כן 

כמנהל בכיר וכסגן ראש 
החטיבה הבינלאומית

ל בשלוחה של "לפני כן כסמנכ
ל"לאומי בחו

 מנהל ומייסד פיתוח עסקים .1
ל וייעוץ ניהולי"בארץ ובחו  

 Shaper ותהליכים במסגרת
Solutions  2014מאז נובמבר
 מנהל חברת ייעוץ ניהולית .2

תהליכית פנימית בלאומי
 מנהל אבטחת מידע וסייבר .3

בלאומי
 מנהל כספים ותקציבים של .4
חטיבת הטכנולוגיות בלאומי
 מנהל פרוייקט התייעלות .5

 וחיסכון
ל של לאומי"מנהל מחשוב חו .5

מנהל ביטחון בלאומי .6

דירקטורmeir_men@netvision.net.il050-5417417054-5778776מנחםמאיר

,אינסוליין
,מילגם

אמישראגז
ל"מנכ

,תה״ל נכסים
סמנכ״ל כספים בחברות גדולות 

במשק ודירקטור בעשרות 
חברות בקבוצות דלק וקרדן

ל"בעלים ומנכר דירקטוריון"יוkobi@amidaisrael.co.il052-331981803-5349512חזןקובי

2017איגוד הדירקטורים - דף קשר 



ל"סמנכkerenc300@gmail.com503337379כהןקרן

כיהנתי כמנכלית של חברה 
בעלת ניסיון .  שנים5מסחרית כ

כיום משנה . רחב בעולם ההיטק
למנכל וסמנכלית מכירות

דירקטור בלתי תלוי/צ"דחNachi@vas.co.il054-6644660פינקלשטיין(מנחם)נחי 

מגדל חיתום וקידום עסקים 
מ"בע

נבחרת הדירקטורים של רשות 
ל"בעלים ומנכהחברות הממשלתיות

V.A.S.INT LTD
מ"ואס שירותי נדלן בע
PIC&M INT LTD

talmati1@gmail.com54497605025795155טלמתי
ר "יו, דירקטור בלתי תלוי/צ"דח

דירקטוריון

קבוצת אשטרום
ישראכרט

עמותת שמע
בנק אוצר החייל

מנהל שני אזורים בבנק הפועליםבנק הפועלים שוויץ

דירקטורtamirnave46@gmail.com050-8364890נוהתמיר

יסיסטמס מערכות סולאריות 'ג
מ"בע

מ"הורייזן סוכנות לבטוח בע
ל"סמנכ

ל כספים ומנהל בחברת "סמנכ
אחזקות השייכת לקבוצת פישמן

ebgalia@gmail.com052-222981109-7492855בר נתן- אליצור גליה

chaim@dor-tal.co.il050-681089703-5666428aizenf@gmail.comאיזנפלדחיים
נשיא לשכת היועצים העסקיים 

חשב, ל"מנכבישראל

, מכון היצוא הישראלי, תדיראן
יבוא . ש.ט.ט, וולטה כרמיאל

.לוגיסטיקהמ"ושיווק בע

MeirBaronmeir.baron@ubs.com54207030099600160baronm@netvision.net.ilדירקטור

מכהן כדירקטור 
UBS.W.M.Israelב

 IBIיו״ר דירקטוריון : בעבר
ל"מנכקופות גמל

מנהל בהנהלה איזורית 
בנק לאומי-ירושלים

מנכ״ל קרנות הנאמנות אופק 
נ״ע והשקעות

גמל .  קIBIיו״ר ודירקטור ב
וקרנות השתלמות

reuven7913@gmail.com52256992298616799טל-אביראובן
דירקטור בלתי /צ"דח, דירקטור

ר דירקטוריון"יו, תלוי

ביטוח חקלאי אגודה שיתופית 
מ"בע

מ" בע1טיב טעם הולדינגס 
 ( 2011מלרג )מ "ן בע"סוהו נדל
אגודה שיתופית – כרומגן 

מ"חקלאית בע
הקרן החדשה לקולנוע 

.ר"ע. וטלוויזיה 
מ"כור תעשיות בע

 (ד .ח.י )גלוב אקספלוריישן 
שותפות מוגבלת

קרן הון  ( IGI )-  איי  .י'ג.איי
.פרטית 

ל"סמנכ

, מ" ארין השקעות בע
 קרן השקעות הון פרטית 

שותף  –IGI (פרייבט אקויטי )
מנהל
ל טלרד נטוורקס" מנכ
מערכות תקשורת -  מתב 

,ל "נשיא ומנכ, מ"בכבלים בע
חברה -פפסי -ל טמפו " מנכ

לייצור בירה ומשקאות קלים
היום חוגלה  ), מ" חוגלה בע
(קיברלי 



מ"בע [1972]לוין הנדסה . של"בעלים ומנכמ"בע [1972]לוין הנדסה . שר דירקטוריון"יו, דירקטורmolev@netvision.net.il052-5112211לויןמשה

ד ומהנדס"עו
-הנדסה- בוגר הטכניון חיפה

רשום , 1972שנת ,(בנין)אזרחית 
.מבנים/בפנקס המהנדסים

שנת , (גומא)מגשר מוסמך 
2001 .

.2007שנת ,ד "חבר לשכת עו
-השתלמות עומק בדיני

, (3/2009תעודה )בוררויות 
. בלשכת עורכי הדין

-ב ל" בארהE.P.Aהסמכת 
Asbestos Abatement ,

גילוי וסילוק אסבסט , סריקה
.(1990)במבנים 

-אורט, בנין-תואר הנדסאי
.1964שנת , טכניקום גבעתיים

:תחומי התמחות
, תכנון ובנייה, מקרקעין, ן"נדל

ייזום וניהול פרויקטים 
, פתרון ליקויי בנייה, הנדסיים

חוזי , ן"נדל-ניהול נכסי
התקשרויות 

חוזי , מבצעים/קבלנים/יזמים
פרויקטים , מכר ושכירויות

, עירונית-בתחומי התחדשות
.38א "בינוי ותמ-פינוי

, בוררויות, ניהול גישורים
ופתרון סכסוכים בתחומי 

, בוררויות עסקיות, ההתמחות
חוות דעת מומחה , גישורים

בתחום ההנדסה האזרחית 
.ובנייה-ותכנון

ל"בעלים ומנכgil@callwise.co.il054-7679121חייםגיל חיים
Callwise - חברת גיוס 

משקיעים
kobi.carlebach@gmail.com508313154CFOקרלבךקובי

ל"סמנכאינטרקיורדירקטורyoavwaizer@gmail.com546333224546333224ויזריואב
שותף ומנהל כספים בקרנות הון 

סטאר, סידר, מדיקה: סיכון
כלכלן חברהדירקטורramitay@gmail.com050-7342330עמיתירונן

kobybe2@smile.net.il050-5634671אייל-בןיעקב

חבר הנהלת מחוז ת״א והמרכז 
של אגודת האקדמאים במדעי 

אייל יעקב ייעוץ ארגוני-בןניהולי עצמאי-יועץ ארגוניהחברה והרוח
קורות חיים יימסרו לפי בקשה 

אישית ספציפית מראש

ר דירקטוריון"יו, דירקטורlevanc@bezeqint.net054-423550802-9910070לבאשר

קלבר תעשיות וסחר בע״מ
המכון הגיאופיסי לישראל

ל"בעלים ומנכמי מודיעין בע״מ

Elde Inc.
.דירקטור במספר חברותתדיראן

יו״ר ועדת כספים

ר דירקטוריון"יו, דירקטורrikovitz@netvision.net.il523500508ריקוביץאלי

מ"הבונים בע
מ"לודן הנדסה בע

שגיב משאבי שדה
מ"כמיטק בע

מ"קדם כימיקלים בע
ל"מנכ

מ"גפים בע
מ"דיברסיליוור בע

מ"סנו בע
מ"תכנון פיתוח וניהול בע- סקר 

Abbott Diagnosticsל"מנכBioViewדירקטור בלתי תלוי/צ"דחmarkowitzeliane@gmail.com544920616מרקוביץדר אליאן
סמנכל דיאגנוסטיקה בחברת 

מדיסון

Meir Baronmeir.baron@ubs.com54207030099600160דירקטור

UBS Wealth Management 
Israel

יו״ר-בעבר  IBI ל"מנכגמל

מנכ״ל אופק קרנות נאמנות
 בית השקעותIBIמשנה למנכ״ל 

הקמה וניהול חברות ,ייזום
בשוק ההון



CFOל"סמנכחברה פרטיתדירקטורronwe1@barak.net.il549111311וקסלררון

בשנים , שמי רון, שלום
האחרונות כיום אני משמש 

כמנהל כספים בחברות 
. מלונאות

הניסיון שלי הוא בניהול 
ר 'מערכות מרכבות בכפיפות ליו

 ומועצת מנהלים  לרבות ניהול 
ניהול תהליכי , מנהלי אגפים

וניהול מערך , שינוי והתחדשות
, כספי הקבוצה פיתוח עסקי
, מתן מענה וכלים מקצועיים
, כמו גם הטמעת נהלי עבודה

ביצוע , ניהול תהליכי שינוי 
בדיקות כדאיות וניהול סיכונים 

בפרויקטים חדשים בשיתוף 
. מערך הפיתוח עסקי

 יש לי ניסיון בחברות 
מוצרי , הקמעונאות, השירותים

חברות , נדלן  ומלונאות, צריכה
בינלאומיות שקדמו לתפקיד 

.הנוכחי 
ככל שאוכל להעיד על עצמי הנני 

, בעל יכולת למידה עצמאית
ראייה , כושר ביטוי גבוה

, מסחרית וחשיבה עסקית
, חשיבה אנליטית, יצירתיות

. יחסי אנוש טובים

רון וקסלר 

054-9111311

MOSHE348222@gmil.com054-3330136074-7046080בן מאירמשה
משרד עורכי דין -בן מאיר 

ם"מלכרי- מוסדות חינוך ל"בעלים ומנכחברה כלכליתדירקטורגת.ק , 102קניון גת סנטר 
הנחיה והדרכת מנהלים חדשים 

בחינוך ובתעשיה

menachemh@israports.co.il50550028335657954הלפרןמנחם

: מייל פרטי 
mnhl1403@gmail.com

גזבר
תשלובת תבורי
נמלי ישראל' חב/רשות הנמלים

reshilo@017.net.il054- 471923409 - 8350368שילואהוד

דירקטור בלתי /צ"דח, דירקטור
ר "יו, ר דירקטוריון"יו, תלוי

מאזנים, תקציב, ועדות כספים

 
:בין השאר , במגוון חברות 

קבוצת , ארקיע , על - אל ,צים 
כור ,בונה - סולל/שיכון ובינוי

-יכין, מבני תעשיה ,תעשיות 
, פריגת , המשביר לצרכן , ל"חק

.ועוד, עמיעד , ארד , פלסים
Reynolds  Construction N.Y

Blinton International Inc
ל  משרד התחבורה ורשות "מנכ

מוסמכת

 ( SBI)בונה ארצות חוץ - סולל
שיכון / בונה - קובוצת סולל ,

ובינוי

רשות החברות .יועץ כלכלי  
.משרד האוצר . הממשלתיות 

מנהל המחלקה הכלכלית 
,ומשנה למזכיר חברת העובדים 

בכלל  ).ל משרד התחבורה "מנכ
תכנון  והקמת רשות , זה ייזום 

(שדות התעופה 
מרכז פרוייקט ההפרטה של  

  ובנק המזרחי IDBקבוצת 
.י נכסים .מטעם מ.

תכנון וארגון  מגוון , ייזום
. ל "פרויקטים  בישראל ובחו

( M&Aבכלל זה )

reshilo@017.net.il054- 471923409 - 8350368שילואהוד

דירקטור בלתי /צ"דח, דירקטור
ר "יו, ר דירקטוריון"יו, תלוי

מאזנים, תקציב, ועדות כספים

 
:בין השאר , במגוון חברות 

קבוצת , ארקיע , על - אל ,צים 
כור ,בונה - סולל/שיכון ובינוי

-יכין, מבני תעשיה ,תעשיות 
, פריגת , המשביר לצרכן , ל"חק

.ועוד, עמיעד , ארד , פלסים
Reynolds  Construction N.Y

Blinton International Incל  משרד התחבורה"מנכ

 ( SBI)בונה ארצות חוץ - סולל
שיכון / בונה - קובוצת סולל ,

ובינוי

רשות החברות .יועץ כלכלי  
.משרד האוצר . הממשלתיות 

מנהל המחלקה הכלכלית 
,ומשנה למזכיר חברת העובדים 

בכלל  ).ל משרד התחבורה "מנכ
תכנון  והקמת רשות , זה ייזום 

(שדות התעופה 
ר שבע רשויות משק לשעת "יו

.חרום 
מרכז פרוייקט ההפרטה של  

  ובנק המזרחי IDBקבוצת 
.י נכסים .מטעם מ.

תכנון וארגון  מגוון , ייזום
פרויקטים  עסקיים בישראל 

( M&Aבכלל זה ). ל "ובחו
ל"סמנכמ"ת מיחשוב בע.מ.אדירקטור בלתי תלוי/צ"דחedithfriedmann@gmail.com050-577509604-6547586פרידמן ויסעידית

דירקטור בלתי תלוי/צ"דחamilaw@netvision.net.il54471744436478478הלביאעמי

מבטחים
אולפני הרצליה 
יועץ לבעלי השליטהאשטרום נכסים



chaim.gofen@gmail.com506345349גופןחיים
דירקטור בלתי /צ"דח, דירקטור

ר דירקטוריון"יו, תלוי

-כיהנתי 
מ"פולישק תעשיות בע- 
אקסטרא פלסטיק - 

-מכהן 
צ בכפרית תעשיות "דח- 
 )" נכסי אפיקים " דירקטור ב- 

 .(קיבוץ אפיקים 
מ"ל צלפ תעשיות בע"מנכ -.ר אפימילק "יו-   ( 

2000-2008 ) .

  שנה בחיל האויר30שרות של  -
תפקיד אחרון. כטייס ומפקד  - 
 מפקד בסיס תל

ל"נוף בדרגת תא   .

nava1@013net.net50780587835493437אלדרנאוה
036493437

037444920: פקס

שימשתי כדירקטור בחברה 
מ שהייתה בבעלותי במשך "בע
 שנים27

מ "איוש פיתוח כישורי אנוש בע
ל הירחון משאבי "מייסדת ומו- 

יוזמת ומארגנת הכנסים , אנוש 
השנתיים של מנהלי משאבי 

יוזמי , אנוש והדרכה בישראל
ומנהלי הפרס הלאומי לאיכות 

מייסדת . בהדרכה 
HRACADEMY -  המרכז

.האסטרטגי למצוינות ניהולית
ל"מנכ

התחלתי כקצינה בצבא 
.ן "והשתחררתי בדרגת רס

עבדתי כשנה וחצי באגף הדרכה 
.של התעשייה האוירית 

 מנהלת הסברה ציונית 
- בהסתדרות הציונית העולמית 

.המועצה הציונית
אחראית על קידום תעסוקת 
נשים באגף תעסוקת נשים 
במשרד העבודה והרווחה

- מנהלת האגף למעמד האישה 
נעמת

איוש פיתוח - מנכל משותף 
ל "מו- מ "כישורי אנוש בע

ועורכת הירחון משאבי אנוש

BAמדעי החברה אוניברסיטת 
בהצטיינות ראויה)בר אילן   

ש(לציון 
 - תכנית הכשרת דירקטורים

האוניברסיטה הפתוחה
  קורס מתקדם לדירקטורים

איגוד- ונושאי משרות   
הדירקטורים

 תכנית פיתוח מנהלים בכירים 
בשירות המדינה

 תכנית להכשרת נשים בתפקידי
אוניברסיטת תל- ניהול בכירים   

אביב
 בוגרת התכנית להנחיית

אוניברסיטת- קבוצות הורים    
.תל אביב

,מנהלת ניתוח סיכוני אשראיisrasah1@gmail.com54352140846312433sahar28@bezeqint.netסחר(אלה)ישראלה 

בנקאיתisrasah1@gmail.com54352140846312433sahar28@bezeqint.netסחר(אלה)ישראלה 

: הבנק הבינלאומי

ראש סקטור תעשיות קלות 
רשויות מקומיות , ובינוניות

והתיישבות עובדת של החטיבה 
. העסקית

 שנות וותק בבנק 25מעל 
הבינלאומי במגוון תפקידי 

.ניהול ואשראי בכירים

בניית יחידת ניתוח סיכוני 
האשראי של החטיבה לניהול 

: סיכונים
היכרות עם הרגולציה של 

הפיקוח על הבנקים בנושאי 
לעניין )ניהול ובקרה 
מדיניות תגמול , דירקטוריון

ובנושאי  (וניהול סיכונים
לעניין ניהול )אשראי והשקעות 

, צדדים קשורים, סיכון אשראי
הערכה נאותה , מגבלות לווים

של סיכוני אשראי ומימון 
.(רכישת אמצעי שליטה

reshilo@017.net.il054- 471923498350368שילואהוד

דירקטור בלתי /צ"דח, דירקטור
ר "יו, ר דירקטוריון"יו, תלוי

מאזנים, תקציב, ועדות כספים

:בין השאר . במגוון  חברות
קבוצת  , ארקיע, צים, על-אל

כור , בונה - סולל / שיכון ובינוי
-מבני , ע "הבורסה לני, תעשיות 
- המשביר ,חקל - יכין,  תעשיה 
דן, עמיעד, ארד,פריגת ,לצרכן 
ועוד ,פלסים , תעשיות

Blinton International  Inc  
,Reynolds  Construction  

NY, ל"מנכ

 , SBIבונה ארצות חוץ - סולל 
- סולל /קונצרן שיכון ובינוי 

בונה

יועץ כלכלי  לרשות החברות 
.הממשלתיות באוצר 

מנהל המחלקה הכלכלית  
.ל חברת העובדים "ומשנה למנכ

ל משרד התחבורה על "מנכ
. בים ובאויר,שלוחותיו ביבשה 

תכנון, בכלל  זה ייזום)
, והקמת רשות שדות התעופה 

ר  שבע רשויות  משק "יו (' וכו
.לשעת חרום 

מרכז פרוייקט ההפרטה  של 
  ובנק מזרחי IDBקבוצת 

י .מטעם חברת מ,טפחות /
.נכסים ומשרד  האוצר

תכנון וארגון מגוון , ייזום
פרויקטים עסקיים בישראל 

בכלל זה  רכישות, ל "ובחו
.ומיזוגים 

מחשבים MTIדירקטורamnonsof@013.net.ilסופריןאמנון



dr@dovreichman.co.il050-9930706רייכמןר דב"ד

www.dovreichman.co.il

https://il.linkedin.com/in/d
ovreichman

https://www.facebook.com/
DovReichman

דירקטור בלתי /צ"דח, דירקטור
תלוי

Rimoni Industries, 
Photocell, Qlight Nanotech, 

Hil Appliedל"בעלים ומנכ

Wealthstone, Yissum, 
Spectra Analytics

:בעבר
Polyhil, PathoLab 

Diagnostics, Sigma 
Aldrich, Adumim 

Chemicals

ר לכימיה מהאוניברסיטה "ד
העברית

משמש היום כיועץ למשקיעים 
מלווה חברות סטארט , וחברות

ל פיתוח "אפ ומשמש כסמנכ
עסקי בתחומי הכימיה 

והפיזיקה בחברת יישום 
.מיסחור טכנולוגיות ופטנטים

מנהל קרן השקעות , כמו כן
לטכנולוגיות בתחום המזון 

והחקלאות
, בוגר קורס דירקטורים של להב

, הכשרות פיננסיות למנהלים
השתלמויות לדירקטורים

:בעבר
ל "מנכ, מנהל שיווק, פ"מנהל מו

פ במילואים ביחידה מובחרת"מ

ilankalmanovich@gmail.com054-248018503-6449949קלמנוביץאילן
דירקטור בלתי /צ"דח, דירקטור

תלוי
מ" סאטקום מערכות בע

ל"בעלים ומנכ(דואלי)מ "סיליקום בע

מ"לידרס ייעוץ וניהול בע
'פאהן קנה ושות

בנק אגוד
מ"פעילים בע

BDO    זיו האפט 

ר דירקטוריון"יוH.Arviv10@gmail.com50523513635325293Fax: 035325095ארביבהרצל

Migzarim
Saver1

AFM Mobileל"בעלים ומנכ
CMS (HP Israel' Today)

Motorola Mobility
Mentor 

M&A 

דירקטור בלתי תלוי/צ"דחjudith@onglass.co.il50547981703-5707512גלסיהודית
מ"אורד בע

ל"בעלים ומנכמ"בסר פרוייקטים בע: בעבר

אונגלס : חברות פרטיות כגון
מרכז -בית הרופאים, מ"בע

מגשרת מוסמכתמ"כרמים בע
מ"מדיגוס בעל"סמנכקבוצת אורוןדירקטור בלתי תלוי/צ"דחodedya100@gmail.com054-2131225יצקןעודד

מנהל כספים וחשבelicpa05@gmail.com054-3024065מבדליאלי

מ "אלטון שיווק והשקעות בע
, ח"משרדי רו, (חברת ריהוט)

.ח בבעלותי"משרד רו

מתן שירותים בתחום הייעוץ 
הפיננסי והניהולי למגוון 

לרבות , גדולות כקטנות, חברות
-חברת כור מתכת מקבוצת פלג

.ניא

liat@skyfund.co.il52544455103-5652219בנימיניליאת
דירקטור בלתי /צ"דח, דירקטור

תלוי

אלספק הנדסה בע״מ
שנפ בע״מ. מפעלי ע

ספקטרוניקס בע״מ
אדם מילא בע״מ

שותפהאיי בע״מ.ג׳י.טי.איי
שותפה בקרן פרייבט אקוויטי 

SKY

dalazarus@gmail.com050-554549004-6388874לזרוסדוד
דירקטור בלתי /צ"דח, דירקטור

תלוי

.ץ בחברת ישרוטל"מכהן כדח
כיהנתי כדירקטור בחברת 

א "בחברה לפיתוח ת, הימנותא
וחברות בנות אחרות של קרן 

כן כיהנתי -כמו. קימת לישראל
כחבר מועצת מינהל מקרקעי 

ל"סמנכ(י"ממ)ישראל 

, ממן, טכנולוגית להבים, ל"קק
- תוצרת מזון ישראלית )י "תמ

סופא & קיוליק, ממן (תלמה
אסם,קליל (ל ובארץ"בחו)

מנהל אגף חינוךmeiraviram@gmail.com54425864297493464אבירםמאיר

 שנים שרתתי בצה״ל 22 -
 ,השתחררתי בדרגת סא״ל

 מילאתי תפקידי פיקוד במערך
 השדה וכן קצין מטה במטה

.הכללי
 מנהל אגף חינוך במועצה -
21אזורית דרום השרון במשך   

.שנים

ל"בעלים ומנכמ"שרותי יעוץ בע. ב. הנדסה אר דירקטוריון"יוjacobkirs@gmail.com055-6656780קירשנבויםיעקב

דירקטור בלתי תלוי/צ"דחmarkowitzeliane@gmail.com544920616ד״ר מרקוביץאליאן
StarLIMS 

Bio view ל"מנכ
Abbott diagnostics מנהלת תחום דיאגנוסטיקה -

טבע מדיקל

דירקטור בלתי תלוי/צ"דחamnon_benshay@walla.com52431080839338008שי-בןאמנון

אזורים חברה - כיהנתי 
להשקעות

ל"סמנכאיי.גי.בי- מכהן 

מ"בוימלגרין קפיטל בע- כיהנתי 

מ"אייביטרנס בע- מכהן 



דירקטור בלתי תלוי/צ"דחyossipell@gmail.com54670077036760765פלריוסי

קרדן נדלן
תבונה תעשיות תוכנה

מילניום פתרונות מידע 
ואינטרנט

תבונה מבני משרדים
ל"בעלים ומנכאמשר שרותי מיחשוב

תבונה תעשיות תוכנה
מילניום פתרונות מידע 

ואינטרנט
תבונה מבני משרדים
אמשר שרותי מיחשוב

אסקיולינק

moshen1951@walla.com523405062נוימןמשה
סוקר מטעם המוסד לסקירת 

BDOזיו האפט רואה חשבון בכירעמיתים

ל"סמנכרואת חשבון, ית כספים"סמנכלlian@lgfinance.co.il526045155גולדשטיין ליאן

מגל מערכות ביטחון 
ונסון 'ונסון אנד ג'ג

לי קופר ובלו בירד
וורלדמייט 

בעל חברהTal@intelectual.co.il054-4606270רשףטל

מומחה לפעילות עסקית מול 
שוקי מזרח אסיה

יועץ ומאמן בכירים לפעילות 
APACאפקטיבית מול 

ל"מנכל חברה פרטית"מנכzeev@adgino.com054-473107609-9588581כפתוריזאב

nardimon@netvison.net.il054-4301-42009-7493067נרדימוןדב

דירקטור בלתי /צ"דח, דירקטור
יועץ , ר דירקטוריון"יו, תלוי

עסקי וארגוני

 
ר פעיל של חברות פרטיות " יו

:וציבוריות

מ "ארפל מערכות אלומיניום בע
(א"ציבורית נסחרת בת)

מ "זרעים גדרה בע
מ "אלפא קוסמטיקה בע
מ "אקסטרא פלסטיק בע

(א"ציבורית נסחרת בת)

ר פעיל של מפעלים "יו. 2
:   קיבוציים

       
רכב , ם חליבה"צח-אפיקים

-חשמלי              בית קשת
מאזני שקל

פלסטופיל                         -הזורע
פלציב-                   עין הנציב

גומי עין שמר              - עין שמר 
צרעה -                   צרעה 

מערכות 
מפעלי קיבוץ גשר                        

ב"רג-                   גבעת ברנר 
דאטא טכנולוגיות יהלומים        

                  מפעלי קיבוץ גשר

דירקטור בחברות ציבוריות   .3
פרטיות וקיבוציות  

                      
*           אורלייט חברה להנדסה 

אייל                           "
קיבוץ אייל" אופטיקה

ל"מנכ*           אורטל יציקות מגנזיום  

מנהל -תדיראן ציוד קשר צבאי
תפעול

ל"מנכ-מפעל מעלות-אלסינט
ל,"מנכ-אורדן מפעלי פלדה

-מפעלי גומי מאוחדים -מגם
ל"מנכ

ל"מנכ-אססא תעשיות
ל"מנכ-אופטיקה .ש.מ

W&S-חברת ייעוץ אירופאית ׁ-
ל"מנכ

ל "סמנכ-נס כטכנולוגיות
משרד )ס"יועץ עיסקי בכיר בתמבהנהלה העולמית

(הכלכלה
יועץ עסקי עצמאי

BAE Systems Rokarל"מנכ(HBL)הדסית ביו הולדינגס דירקטור בלתי תלוי/צ"דחykulas@gmail.com052-2873727קולסירון

----itzhakh1@bezeqint.net52839819888681523הרשקוביץיצחק

שורה של - בינוי ' מח- א "ח
ל "סא- תפקידים 

' חב ) INTELצוות הקמה של 
TDC ) -  בתפקידproject 

manager
 - 6כביש  - CJV- דרך ארץ ' חב
פ "מנה
מנהל עגף  - (חדשה  )צ "מע

חשמל 
פ בתחום "מנה- אחים מרגולין 

מ"מערכות חשמל ומערכות מנ

ר עמותה"יוroy@pension.org.il054-457460203-6991320מימרןרועי

ר עמותת פורום "משמש כיו
, החוסכים לפנסיה בישראל

העוסקת בהגנת זכויות 
, החוסכים בחסכון הפנסיוני
ובנושאים שונים בתחומי 

.הביטוח וההשקעות, הפנסיה

מ נציג ארגוני הסביבה "בעבר מ
בועדה המחוזית לתכנון ולבניה 

.א"ת
ר ועד תושבי "משמש גם כיו
.א"שכונת למד ת



דירקטורyossik.home@gmail.com054-8882066קורןיוסי

Novetide LTD
Teva API India LTD
Teva API Inc. (USA)

ל"סמנכ

Teva API - Global CFO
DVTel Inc. - Group CFO
AMDOCS Inc. - Global 

CFO
AMDOCS Management 

Limited - Finance Director
Orpak Industries LTD - 

Group CFO

asher@claber.co.il054-423550802-9910070לבאשר
, ר דירקטוריון"יו, דירקטור
מנכ״ל

קלבר תעשיות וסחר בע״מ
המכון הגיאופיסי לישראל

דה-על
מי מודיעין

ל"בעלים ומנכ

ronwe1@barak.net.il54911131109-8867780וקסלררון
11הרינה 
מ"יונה מלונות בעל"מנכמ"רויאל סי מלונות בעדירקטור בחברה פרטיתנתניה

ל כספים רויאל סי "סמנכ
מ"מלונות בע

avneryona@gmail.com054-4845653יונהאבנר

מ "קשב רב בע- ל ובעלים "מנכ
ייעוץ אסטרטגי למנהלים 

אבטחת מידע , טכנולוגיים
ל"בעלים ומנכאפ-שתי חברות סטארטוסייבר

אפ-שתי חברות סטארט
ייעוץ אסטרטגי- מ "רב בע-קשב

ניהול יחידות ופרויקטים 
ל "בתאגידים ישראליים ובינ
מהגדולים בארץ ובעולם

ייעוץ אסטרטגי למנהלים 
בתחום אבטחת מידע והגנת 

סייבר
הנחיית חברות התקשורת 

הקווית בישראל מטעם משרד 
ראש הממשלה

liat@skyfund.co.il525444551בנימיניליאת
דירקטור בלתי /צ"דח, דירקטור

תלוי

שנפ . דירקטורית במפעלי ע
מ"בע' ושות

דירקטורית באלספק הנדסה 
מ"בע
איי מדיקל .י'ג.טי.צ באיי"דח
מ"בע

כיהנתי כדירקטורית 
מ"בספקטרוניקס בע

כיהנתי כדירקטורית באדם 
שותפהמ"מילא בע

SKY Israel Private Equity 
Fund

ר דירקטוריון"יו, דירקטורyosilahad@gmail.com547760617להדיוסי

BOS
Moneta

Octalicaל"מנכ

Witcom/Avantry
Octalica

Fiberzone פעילות ענפה בסין.

smessen@smile.net.il052-357372003-9246069מסנברגשמואל
דירקטור בלתי /צ"דח, דירקטור

תלוי

מימון , בנק מרכנתיל:  מכהן
קרן , אי אס, איי, נפטא, ישיר

.,מידאס
: כיהנתי

, פסגות ניירות ערך,  נורסטאר
.ערד השקעות

קרן סיגמא סיטי -שותף מנהל
למימון יזמי נדלן

מנהל החטיבה העסקית בנק 
מזרחי טפחות

ר ועדת "יו, יועץ לקרן מזאנין
האשראי של חברת ביטוח 

,גדולה
 שותף בקרן להשלמת הון ליזמי 

עוסק , 38א "נדלן ובעיקר תמ
.בבנקאות השקעות

chaim@dor-tal.co.il050-681089703-5666428איזנפלדחיים
נשיא לשכת היועצים העסקיים 

ל"בעלים ומנכוהניהוליים בישראל

.מ"בע. ש.ט.ט
מ"נופית בע

.קרן הדפוס
.קרן הרהיטים

.קרן התכשיטים

שילוב של השכלה וניסיון טכני 
עם השכלה וניסיון בתחומי 

ניהול , פיננסים, הכלכלה
.וחשבונאות

ר דירקטוריון"יו, דירקטורurishm@gmail.com544291313שמואליאורי

פיננסיה פתרונות פיננסים בע״מ
קהל קרן השתלמות לעובדים 

בע״מ
מגדל מקפת בע״מ

סמנכ״ל, משנה למנכ״ל, מנכ״למדנס שירותים פיננסיים בע״מ

חב׳ בת עיתון גלובס
AIG  Isreal

מגדל שוקי הון
דש מיטב

כלל פיננסים גמל והשתלמות

חבר וועדת השקעות
יו״ר הוועדה לסיכונים 

תפעוליים
ל"בעלים ומנכדירקטורsiort1000@gmail.com508965157siort1000@gmail.comכהןדניאל

דירקטור בלתי תלוי/צ"דחronjkleinfeld@gmail.com050-525617909-9569737קליינפלדרוני

אלרן , מנדלסון,אלביט מדיקל 
, וויטסמוק, ננו דימנשיין, נדל״ן

. אדרי אל, קופיקס
גיבור , מקפאל , דנשר : בעבר 
ל"מנכספורט

רשת שוקן
מעריב

הד ארצי
טרטור רקורדס

Omiמרצה באוניברסיטת ת״א

ל"מנכidongkvdk@gmail.com050-730190003-9228027גלזרעידו

יוצאים מהבועה הנגשה 
מ"ציבורית בע

מ"ספקי אינסטלציה בע. ל.ק



ר דירקטוריון"יו, דירקטורurishm@gmail.com054-4291313שמואליאורי

פיננסיה פתרונות פיננסיים 
מ"בע

קהל קרן השתלמות לעובדים 
מ"בע

מ"מגדל פורקס בע
ל"משנה למנכמ"מדנס שירותים פיננסיים בע

AIG ישראל חברה לביטוח 
מ"בע

מ"מגדל שוקי הון בע
מ"דש ניירות ערך והשקעות בע

 כלל פיננסים גמל והשתלמות
מ"בע

ganzar@bezeqint.net52660342746272077גנצרסקינחום

 
 578. ד.גנצרסקי ת: כתובת
37105כרכור 
דירקטור בלתי תלוי/צ"דח046274430: פקס

גולדבונד-
 חברות בת שונות של חברת-

 צים בתחום התחבןרה
ל"סמנכ(בעבר)והלוגיסטיקה 

שרותי ספנות משולבים -צים
(חברת השיט הישראלית)

Reynold van line (hkg)

 ( שנה19)עבודה במזרח הרחוק 
. בתחום הספנות והלוגיסטיקה

דירקטור בחברת סטרטאפ 
אמריקאית בסיליקון וואלי 

(nexus)
עמותה למען "חבר בהנהלת ה

, בפרדס חנה כרכור" הקשיש
בהתנדבות מלאה

יועץ בנושאי לוגיסטיקה 
בינלאומית

ר דירקטוריון"יו, דירקטורsmadar@ildc.co.il50553250203-7962206נמרודי רינותסמדר

מנהל מחלקה כלכליתדירקטור בלתי תלוי/צ"דחmatilot@matav.net.il54772488437320933לוטרשטיןמתי
, מ"תהל מהנדסים יועצים בע

מ"תדיראן בע, המשביר לצרכן

ל"בעלים ומנכמכון ברנקו וייסדירקטורnava1@013net.net50780587835493437אלדרנאוה

פיתוח כישורי אנוש - איוש 
ל הירחון משאבי "מ   מו"בע

יוזמי ומארגני הכנסים . אנוש 
השנתיים לניהול משאבי אנוש 

.וכנסי ההדרכה

menachemh@israports.co.il50550028335657954הלפרןמנחם
: ל פרטי "דוא

mnhl1403@gmail.comגזבר
ר ועדת הביקורת של לשכת "יו

יועצי המס בישראל

דירקטור בלתי תלוי/צ"דחrdegani@014.net.il054-793951309-7401150דגנירויטל

מ"אלטק בע
מ"בע ( 1986)יורוגלוב אוברסיז 

מ"גלוב בע- יורו
אמפל אמריקן ישראל 

קורפוריישן 
מ"ישרוטל בע

חברה בנבחרת הדירקטורים של 
מ"בקרה הנדסית בעל"בעלים ומנכרשות החברות הממשלתיות

יועצת משפטית לחברות 
ד פעילה בתחומי "ציבוריות ועו

ן"רגולציה  ונדל, מסחרי, חברות
מ"סנו מפעלי ברונוס בעל"סמנכBENZI@HAGSHI.CO.IL050-535656603-6767181חגשיבן ציון
מ"סנו מפעלי ברונוס בעל"סמנכbenzi@hagshi.co.il050-535656636767181חגשיבן ציון

יעוץ כלכלימנהל כספיםאחוזת בית דיור מוגןדירקטור בלתי תלוי/צ"דחtzallysh@gmail.com050-5366283שלוםצלי

eran.schentag@gmail.com54323307388591923שנטגערן

בטר , מלונות אפריקה ישראל
, פלאפון, טלרד, קומברס, פלייס

מכון וויצמן

מנהל פיתוח עסקיubsדירקטורmeir.baron@ubs.com54207030003-6488012ברוןמאיר

ישראל בריטניה "ל "משנה למנכ
בית השקעות " ibi-ישראל 

,  גמלibiר דירקטוריון "יו+
ל אופק קרנות נאמנות"מנכ

ירושלים, מרכז שלםחבר ועדת ביקורתhowmic@gmail.com054-7750504בורשטייןמיכאל
, ביקורת וחשבונאות- שותף 

ח האפט תל אביב"משרד רו

baronro@013.net.il050-282250008-9103440פלדמן בראוןאודליה

, בעלת משרד, רואת חשבון
מבקרת חיצונית של חברות 

.פרטיות

גיוס משקיעים לסטראט אפיםחברת החשמל וחיל הים מנהל פיתוח עסקיyahavnir1@gmail.com054-4487653יהבניר

ל"מנכבעבר כספונטudiwis@gmail.com546778220ויזנראודי

ל "מנכ, ל וריפון ישראל"מנכ
One1ERP ,ל תקשוב "מנכ

ל בזק זהב"מנכ, גלובל

שותף מנהל בחברת פרודקטיוי 
- עסקי - מ  ייעוץ ניהולי "בע

אפים-מנטור לסטרט, אסטרטגי

ilan@e-good.org.il52357371336938212פלטואילן
דירקטור בלתי /צ"דח, דירקטור

איגוד החברות הציבוריותל"מנכר דירקטוריון"יו, תלוי



חיל הים, חברת החשמלמנהל פיתוח עסקיyahavnir1@gmail.com054-4487653יהבניר

 הקמת חברת תקשורת חדשה .1
דרך, בישראל החל משלב היזום  

 כתיבת התוכנית העסקית
 וישיבות רבות עם משרדי
 האוצר והתקשורת ועד גיוס
ל"משקיעים מהארץ ומחו .

 בדיקות היתכנות של סטרט .2
כתיבת, אפים בשלב הראשון  

 תוכנית עסקית משותפת וגיוס
.משקיעים
 עבודה רבה עם חברות יעוץ .3
 כדוגמת שלדור ובנקי השקעות
.כדוגמת בנק רוטשילד

ל"בעלים ומנכמ"רב בע-קשבavner@keshev-rav.com054-4845653יונהאבנר

חברות סטארט אפ בתחום 
המובייל ותקשורת נתונים 

חברת אבטחת מידע , במובייל
בנק, וסייבר

, מומחה אבטחת מידע וסייבר
מנטור , דיגיטל, חדשנות

למנהלים ויועץ אסטרטגי 
IS ו ITבתחומי 

ל"בעלים ומנכitsika@gmail.com054-303-726209-833-7050ארבלאיציק

Oren Semiconductor, 
Scopus Video Networks, 
 Apple ,תדיראן סקופוס
Computer (California)

MBA בעל רקע עסקי, ומהנדס  
התמחות בניהול, וטכנולוגי  
מימון, לאומיים-פרויקטים רב  

פיתוח עסקי, מחקרי באירופה  
.וניהול יזמי ויצירתי

דירקטור בלתי תלוי/צ"דחgabbay.benny@gmail.com052-4484333גבאיבני

בי קומיוניקיישנס בע״מ
Copperline Americas 

Limited

ר דירקטוריון"יו, דירקטורhadasa-cpa@arig.co.il054-9000747רוזנברגהדסה

פרדס , מ"ארזים השקעות בע
, תאגידי מים, מ"מוצרי הדר בע

רשות  (בעבר)ממשלתיות
ועוד (בעבר)הנמלים

ל כספים קרן "שותפה וסמנכ
הגשמה

דירקטור בלתי תלוי/צ"דחchen@sschreiber.net542229993שרייברחן

סקיילקס ,מנורה מבטחים גמל
אופאל ,פלייט מדיקל,קורפריישן

ארטאין ,בלאנס
לשכת רואי החשבון ,טכנולוגיות

ל"סמנכבישראל

רשת ,רשת אייס,אפקון החזקות
מגה ,אלבני בונדד ,אוטודיפו
ספורט

גזברmnh1403@012.net.il505500283mnhl1403@gmail.comהלפרןמנחם
נמלי ישראל פיתוח ונכסים ' חב
מ"בע

מפעל ,  שנים6- בנקאות 
 שנים5- תעשייתי 

אל״מ בצה״לMusketeerל"בעלים ומנכtttraz@gmail.com546889099רזתמיר

ל"סמנכgilayeh@gmail.com52246531497715078יחזקאליגילה

בנק אוצר החייל בו שמשתי 
כיועצת משפטית ראשית 

.ומזכירת הבנק
ניסיון במזכירות חברה וממשל 

תאגידי

לא מכהןעתודת דירקטורים0722488894פקס erez_sots@012.net.il544985425722488894סוצקווריןארז
ממלא מקום דוברת רשות 

האוכלוסין

רשות האוכלוסין וההגירה 
, ממלא מקום דוברת הרשות
עצמאי כאיש יחסי ציבור 

.ומרצה

HaimGil-Adhaim@novellusdx.com52811860625001100דירקטור
NovellusDx, Supreme 
Architecture, Oprigoל"מנכOptigo, NovellusDx

ניסיון ניהולי עשיר בשירות 
המדינה

ShlomoZafrirshlomoza37@gmail.com528910510
דירקטור בלתי /צ"דח, דירקטור

בנק דיסקונטמנהל סיכונים ובקרה בכיר בבנקתלוי

michal@idu.org.il52253183835054141Bmichalmor@gmail.comceoמורמיכל
אסיסטאנט ומרכז זאולוגי רמת 

NTK, אסיסטאנט, מחשבותל"בעלים ומנכגן

ר ועדה לקידום האישה "יו
יועצמת , בלשכת עורכי הדין

מרצה , משפטית עמותת עינבר
לניהול סיכונים ומשברים 

ומתמחה ברשות עסקי ומיתוג 
אישי

ל"מנכרוצה להיות דירקטורhanan.ehrenfeld@gmail.com50650514903-6883132אהרנפלדחנן

חברת שירותי הדיור של אגודת 
משרד רואי חשבון , הסטודנטים
רואה חשבוןגיל הלוי גולד

מיתוויםל"בעלים ומנכmenashe.yael@outlook.co.il52856212109-7672160mitvim@bezeqint.netהרשטיקמנשה
 ITידע וניסיון רב שנים בתחומי 

ארגוני
מעריב,חברת הכשרת הישובל"סמנכר דירקטוריון"יוsmadar@ildc.co.il50553250237962206נמרודי רינותסמדר

מ"שיבא משק וחניה בעדירקטורilana.averkin@gmail.com528301250528301250אברקיןאילנה
עוזרת מזכיר חברה ועוזרת 

מ"תעשיה אוירית לישראל בעל לכספים"הסמנכ
מייסדת מועדון המנהלים של 

אוניברסיטת בן גוריון

htamitai@gmail.com52423832236321438אמיתיחיים
/https://www.linkedin.com/
haim-amitai-88559440

. חלל תקשורת, אלישרא
אימאגסט ואחרות

ל "ססמנכ,כספים אלתא"סמנכ
ניהול סיכונים תאגידיוחשב תעשייה אוירית



zyinon@gmail.com2565110125651102ינוןזהר
דירקטור בלתי /צ"דח, דירקטור

ר דירקטוריון"יו, תלוי

, מגוון חברות פרטיות
ממשלתיות , נסחרות/ציבוריות
פיתוח עסקי, כספיםהגיחוןל"מנכועירוניות

HaimGil-Adhaim.gilad@gmail.com528118606דירקטור
Optogo, Supreme 
architecture, NovellusDxל"מנכ

Optogo, Supreme 
architecture, NovellusDx

Exec Governmental 
Positions

 meirschl@gmail.com545365646שלומיוקמאיר
דירקטור בלתי /צ"דח, דירקטור

תלוי

מרכז קהילתי אמלן אזור 
-אזור"עמותת ספורט ,  (ר"מלכ)

א"משרד ראש הממשלה תל"סמנכ"עתיד טוב לספורט

, חבר ועדת כספים וכח אדם
לאחר .  ר עמותת ספורט"יו

 שנים במערכות 32שירות של 
, הביטחון בתפקידי ניהול שונים

בהם ניהול פרוייקטים מורכבים 
תוכניות עבודה ,ורגישים
, שינויים ארגוניים,ובקרה

.הדרכה ונהול סיכונים

ל"מנכharari_z@netvision.net.il50523212836410581הררי הרשנזוןגרייסי
הררי ז מסחר בין לאומי בעמ

הררי בעמ.  ז .מבני  ס
מנטורית בקרן שמש ליזמים 

צעירים

htamitai@gmail.com052-423832203- 6321438אמיתיחיים

- דירקטור בחברות בישראל 
עמוס , אלישרא מערכות

, סאט'אימאג, תקשורת
Cloverleaf Communication .

- ל "דירקטור בחברות בחו
DTS(ילה'צ),HELA(הודו) ,

BATS(בלגיה),COMMODOR 
AVIATION(ב"ארה) ,

ASTRA JET(ב"ארה)
ל"סמנכ

גישור , ניהול סיכונים תאגידי
בין גופים עסקיים בארגון גדול 

MAKE/BUYבהחלטות 

מנהלת מחלקת ניתוח אשראיתיגבור הדירקטור בלתי תלוי/צ"דחtenenvorzelesti@gmail.com544436700טננוורצלאסתי
אשרא החברה הישראלית 
מ"לביטוח סיכוני סחר חוץ בע

tomer.bikoret@gmail.com544986048כהןתומר

שותף במשרד אלקלעי מונרוב 
בקרה וניהול , ייעוץ- ושות׳ 

סיכונים

drbennynadlan@gmail.com522939291סטודינסקיבנימין
דירקטור בלתי /צ"דח, דירקטור

דר בני נדלןל"מנכתנועת אומץתלוי

-מומחה בניהול נכסים מניבים 
- ניהול חניונים-תחזוקה תיווך

ואיתור הזדמנויות עיסקיות 
בנדלן

לא שימשתימס הכנסה חדרהאינו מכהןחינוך5232ד .ת.8רחוב העוגב david.bohobot@gmail.com523906159523906159בוחבוטדוד

ניהול , טכנאי מחשבים מוסמך
כושר אירגוני . רשת תיקשורת

.ואיש שטח

lili.globman@gmail.com52400724139287241גלובמןלילי
מייל נוסף  

lili.globman@ecitele.comVP FP&A ECI TELECOM 

תכנון - התמחות בכספים 
אנליזה תמחיר ובקרה וכל נושא 

ניסיון ניהולי , כספים אחר 
עסקי רחב

ל"בעלים ומנכmitvim.com :אתר ,menashe.yael@outlook.co.il528562121LinkeInהרשטיקמנשה
, מכבי שירותי בריאות, מיתווים
תפן, אמדוקס, מתודה

ייעוץ , ITמומחיות בתחומי 
ארגוני וניהול סיכונים

ami@ayessodi.com54482423397674601יסודיעמירם

חברות , חברת מעגן התפלה
נרל 'ל בבעלות חברת ג'בחו

ל"בעלים ומנכאלקטריק
 General, איוניקס משאבי מים

Electric water

פיתוח , מומחה למיון פרויקטים
, עיסקי ואיתור שותפים בסין

דרופ , טיוואן, אוסטרליה, הודו
אפריקה

simaophir@gmail.com544379088ד״ר אופירסימה
דירקטור בלתי /צ"דח, דירקטור

.חברה פרטית.קרן מחקרים תל השומרתלוי

israsah1@gmail.com54352140846312433סחר(אלה) ישראלה 

 מנהלת תחום :2004-2009
2009-2011, מימון נדלן מניב : 

 ראש סקטור תעשיות קלות
רשויות מקומיות, ובינוניות  

2011, והתיישבות העובדת  -
 מנהלת תחום ניתוח :2013

סיכוני אשראי  של הבנק(ניהול)  
הבינלאומי

ניהול - הבנק הבינלאומי 
או תחום כמפורט /יחידות ו

בסעיף הקודם

היכרות טובה עם הרגולציה 
בנושאי ניהול ובקרה לעניין 

מדיניות תגמול , דירקטוריון
וניהול סיכונים ובנושאי אשראי 

ניהול סיכון )והשקעות 
מגבלות ,צדדים קשורים,אשראי
(מימון אמצעי שליטה, לווים

JosephShamamajoseph@drimiacg.com+972528374414765452500רואה חשבון וכלכלןל"בעלים ומנכדירקטור

Medican (SU), IBM, EMCל"סמנכיועץ, מאמן, מנטורmaor.moses@gmail.com055-8838047מוזסמאור

ניהול פרויקטים ומוצרים 
XXM$בהיקפי 

מאמן ויועץ כלכלי
נייס ועוד; קומברסל"סמנכצו פיוסדירקטורgadi.maoz@gmail.com544362526מעוזגדי
נייר חדרהל"סמנכadigal212@gmail.com523605064גלעדי

ranitbar@gmail.com506216297און-בררנית
דירקטור בלתי /צ"דח, דירקטור

חברת יעד ,Godmתלוי

דירקטורgila.haran@gmail.com52278517836351578הרןגילה

, אונו-החברה הכלכלית קרית
-עמותה לחינוך מוסיקלי קרית

מ.ל.תמנהלת שיווק ארציתאונו-מתנ״ס קרית, אונו
קצינה בשרות קבע  בחיל 

ל.ה.החינוך צ



neurotech solutionsל"סמנכglobal finance schoolדירקטור בלתי תלוי/צ"דחkrubinstein@gmail.com54818253697741172רובינשטייןקרינה
יועצת לפיתוח עסקי לשוק 

הבינלאומי

ל"מנכ החזקות365המשביר דירקטור בלתי תלוי/צ"דחzvikagn@gmail.com50747883836955806גולדשטייןצביקה

איגוד תעשיות המזון 
בהתאחדות התעשיינים בשנים 

2013 עד 1998
מנהל תחום השקעות מיזוגים 

ורכישות בנתיב יועצים

לאניהול ארכיון- מס הכנסה חדרה אחרנדל״ן, חינוךdavid.bohobot@gmail.com523906159523906159525355460בוחבוטדוד

, פקיד מס הכנסה חדרה 
חישובי פחת ובלאי בדוחות 

. הזרמת נתונים למחשב , המס 
, טכנאי מחשבים מוסמך 

סיימתי מספר קורסים בניהול 
תקשורת מחשבים

ETEACHER, MADANESל"סמנכalon@axyoma.com542332566בסיסאלון
קשרי תעופהדירקטור בלתי תלוי/צ"דחmichal.moshe43@gmail.com548303669אדרימיכל

חברה פרטיתharari_z@netvision.net.il50523212836410581הררי הרשנזוןגרייסי
מ    מבני סז הררי "הררי ז בע

ל"בעלים ומנכמ"בע
מבני סז הררי - מ     "הררי ז בע

מנטוריתמ"בע

ל"מנכashiroth1@gmail.com54780045346328888רוטאשי

, מ"בע (2008)ארדן שנאים 
ח "ארקל מוצרי פלסטיק אגש

מ"בע

ח ובעל תואר שני בניהול "רו
נסיון רב בחברות , לוגיסטיקה 
.תעשייתיות

 liron.dori@cpapro360.com054-2345315דורילירון

מנהלת . ח"בעלים של משרד רו
מחלקה עסקית בבנק עם 

.הכשרה לניהול סניף

משרד , לירון דורי"בעלים ב
".ראיית חשבון

לשעבר בוגרת הכשרה לניהול 
סניף בבנק דיסקונט ומנהלת 

מחלקת העסקים הקטנים
מנהלת ביקורת 

Ernst&Youngב

מנהל שיווק ילין לפידותeilonbarlas1234@gmail.com054-6438351ברלסאילון

 שנים בשוק 18- ניסיון של כ
 שנים 15- מתוכן כ, ההון

בתפקידי ייעוץ השקעות ושיווק 
השקעות ללקוחות פרטיים 

. תאגידים/ולגופים מוסדיים
במסגרת עבודתי עסקתי רבות 
בייעוץ פיננסי ובייעוץ השקעות 

לקוחות /עבור קיבוצים
חברות /רים"מלכ/מוסדיים
בעל ידע נרחב בכל . ציבוריות

.תחומי שוק ההון
סיימתי קורס הכשרת 

דירקטורים באוניברסיטה 
 שעות 68בהיקף של , הפתוחה
.לימוד

עתודת הדירקטוריםeilonbarlas1234@gmail.com054-6438351ברלסאילון
מנהל , יועץ השקעות בכיר

ילין לפידותשיווק השקעות

תעודת הכשרת דירקטורים 
בעל , מהאוניברסיטה הפתוחה

 שנים במגוון 15נסיון של מעל 
בבתי - תפיקידם בשוק ההון

השקעות מובילים ובבנקאות 
.פרטית

טרם. לא מכהנתmrs.michal.katz@gmail.com054-7995031כץמיכל

מתעסקת בפתרונות , בנקאית
, כלכלנית, מימון מסוגים שונים

אשת אשראי ופיתוח עסקים
דירקטורA0584444963@gmail.com058-4444963אריאליניב

avibarak2000@yahoo.com50520552535745873ברקאבי
דירקטור בלתי /צ"דח, דירקטור

תלוי

-אי,דרבן השקעות
,גפן,ביוקנסל,קרדן,בזק/אונליין
קרדן,ביוקנסלאספן

מנהל ,מנהל סניפים בבנק מזרחי
קרנות הנאמנות בבנק מזרחית 

מסחור -ל יישום "מנכ
הטכנולוגיה של האוניברסיטה 

העברית

מספר חברות פרטיות גדולותל"בעלים ומנכori@mndd.co.il58773337798877970מלראורי

ניסיון נרחב בעולם המזון 
ניסיון בבניית רשתות , והריטייל

ניהול , בעולם הזכיינות
בעל ניסיון יזמי רב . ותפעולן

.בעולמות המזון והריטייל

צ שמורת הקופים"חלדירקטורyaniva@tiroche-ins.com584444963אריאליניב
פמילי - מנהל מחלקת פלטינום 

אופיס תירוש
 האנשים 100מוכר השקעות ל

האמידים בישראל


