
 תאריך

סיום

שם משפחה

שפר

אלפסי09/08/2020

בן הרוש23/02/2020

משה יהודה-בן26/11/2020

יוניאן29/11/2019

מגדליק05/11/2021

קולר08/03/2020

מן'תורג19/12/2023

אסמעיל11/06/2021

חייק23/08/2019

חן22/08/2019

לביא15/05/2020

מסילתי22/08/2019

סגס24/01/2021

עביד24/01/2021

קאופמן פס26/04/2020

קליין28/01/2019

רז11/06/2021

שפיס

והב20/06/2019

קפלן01/01/2021

אדמתי22/12/2019

בן ארדיטי07/08/2020

בן מובחר25/02/2021

דקל11/07/2021

לוי

מליניאק26/12/2021

מריל04/12/2020

עיני07/11/2021

פרי09/07/2021

רוניחבר/דירקטור

מיכלדירקטורית

יעלדירקטורית

מאירחבר/דירקטור

מאיר

איילחבר/דירקטור

איריתדירקטורית

מ"החברה הממשלתית לדיור להשכרה בע- דירה להשכיר 

חברה להעברת טכנולוגיה, האיגוד

אליעזרל"מנכ

תדמור- מ "בית הספר המרכזי למלונאות בע

02.01.2019רשימת דירקטורים מכהנים בחברות נכון לתאריך 
שם פרטיתפקיד

חברות ממשלתיות וחברות בנות

מ"אפיקי תקשורת בע. ת.א

מ"אלתא מערכות בע

מ"אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע

יואלר"יו

אוריתצית"דח

ן'קוגחבר/דירקטור

ענתדירקטורית

נעמהדירקטורית

דודל בפועל"מנכ

אליהוחבר/דירקטור

מגידירקטורית

רחלדירקטורית

גדעוןחבר/דירקטור

יואבל"מנכ

חסןחבר/דירקטור

איילתדירקטורית

עפרהצית"דח

יובלחבר/דירקטור

צביל"מנכ

(צ"חל)מ "דיור מוגן ורווחה לקשיש בע
עדיחבר/דירקטור

ראובןחבר/דירקטור

עוזיל"מנכ

אהודר"יו

אביחבר/דירקטור

מיכלדירקטורית

חבר/דירקטור



גת04/12/2020

השכל17/02/2019

יצחק דסה17/02/2019

סרור17/01/2021

פוקס17/02/2019

אדיב- פנחסי10/01/2020

שחר

שפירא15/09/2019

שפירא15/09/2019

מערוף-אבו30/04/2020

אלוני30/04/2020

בורנשטיין

בלוך24/12/2019

בן עוזיאל17/01/2021

הלמן30/04/2020

צרפתי30/04/2020

איתם16/06/2021

דניאל

יעקובסון02/10/2020

ארי-לב18/04/2021

לפינר29/03/2020

מאיר07/07/2019

שחאדה18/04/2021

בכר

גבאי26/02/2020

גולדפריינד25/07/2021

כהן09/07/2021

מטאנס חדאד26/05/2019

שטראוס23/02/2020

שמאי08/10/2021

בקלש11/01/2019

גנם29/03/2020

כספי29/03/2020

אמירהדירקטורית

ליאתדירקטורית

שלמהחבר/דירקטור

אפריםר"יו

שמעוןל"מנכ

איציקחבר/דירקטור

סיגליתדירקטורית

מ"החברה הלאומית לאספקת פחם בע

מ"החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע

מ"החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע

מ"החברה הממשלתית לתיירות בע

מ"החברה הישראלית לחקר מדעי החיים בע

מירבדירקטורית

גילר"יו

יוכבדדירקטורית

ברוךל"מנכ

שמואלר"יו

שמואלר"יו

וסאםחבר/דירקטור

מאשהדירקטורית

משהל"מנכ

עופרר"יו

דרורחבר/דירקטור

אורןחבר/דירקטור

מתןחבר/דירקטור

רבקהדירקטורית

שרוןדירקטורית

נזיהחבר/דירקטור

יעקבל"מנכ

רפאלחבר/דירקטור

חנוך דבחבר/דירקטור

איתןחבר/דירקטור

פאדיהדירקטורית

אפרתדירקטורית

רותםדירקטורית

סמיחבר/דירקטור

מינהדירקטורית

סיגלדירקטורית



מידני11/01/2019

עבד אלחלים18/04/2021

עוזר11/06/2020

רוזן18/04/2021

אבן צור14/02/2020

דיכטנברג15/12/2019

חלף15/12/2019

קנה24/02/2019

גיזנבורג14/10/2021

וורצמן13/03/2019

טויל01/10/2020

נרקיס09/08/2020

פרידמן17/07/2019

פרץ יהלומי26/04/2020

צוקרמן12/11/2020

רז

שמעוני24/01/2021

טל-אבי20/12/2019

אגברייה23/12/2021

ארביב27/12/2020

מטר10/04/2019

אבו יונס24/05/2020

סוכר29/01/2021

סטרומינגר23/06/2019

וייסברג29/01/2021

נאבל03/11/2019

אורון21/03/2021

דור24/10/2021

זינגר10/05/2019

שילון31/01/2019

מיש ורד31/07/2019

עדה27/12/2020

מאיר

אסעדחבר/דירקטור

מ"החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע

עירד חייםחבר/דירקטור

דוריתרית"יו

יצחקצ"דח

אברהםחבר/דירקטור

(צ"חל)מ "סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"החברה למתנ

(ס הימיים"בתיה)החברה לחינוך ימי בישראל 

מ"החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע

מ"החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע

מ"החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע

מ"החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע
טלצית"דח

דירקטורית

דליהדירקטורית

אביעדר"יו

אסףר"יו

תמיםחבר/דירקטור

דודחבר/דירקטור

לימורדירקטורית

ראובן רוברטר"יו

שושידירקטורית

הישאםחבר/דירקטור

מוחמדחבר/דירקטור

ירוןחבר/דירקטור

בר קמה

אסנת שולמיתדירקטורית

יעקבחבר/דירקטור

חנאןדירקטורית

איילחבר/דירקטור

איריסדירקטורית

סיגלדירקטורית

אריהחבר/דירקטור

פרויליךל"מנכ

חבר/דירקטור

אברהםחבר/דירקטור

פארסחבר/דירקטור

קלין'גצית"דח

רוןר"יו

אורליצית"דח



קאקונדא אלפחל25/07/2021

חיימוביץ14/06/2020

מכליס

קוכמייסטר25/06/2020

בן עוז29/09/2019

מדאח18/04/2021

מלק22/09/2019

סולרסקי29/09/2019

פורת16/04/2023

שבי11/01/2019

ביהרי19/06/2019

בן ארי

מלקו19/06/2019

סנפירי18/03/2021

פרנקל18/03/2021

קראוס19/06/2019

רבינוביץ01/08/2019

רינקוב19/06/2019

ברוש27/11/2019

גולוב

גלר12/09/2021

הרשקוביץ02/07/2019

יהונדב28/07/2019

עשת10/11/2021

קאול05/01/2020

שמאילוב11/04/2019

שמעוני07/11/2021

נס-בר 24/01/2021

כהן רובין11/04/2019

נווה18/03/2020

נווה

קסוטו שפי24/01/2021

גינזברג03/10/2021

מ"החברה לפיתוח עכו העתיקה בע

ל'אנגדירקטורית

מ"החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע

מ"החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בע

מ"החברה לשירותי איכות הסביבה בע

מ"ש לוי אשכול בע"הכפר הירוק ע

המועצה הישראלית לצרכנות

דוד מרדכיחבר/דירקטור

גילצ"דח

משהל"מנכ

אמירחבר/דירקטור

יובלל"מנכ

יחיאלחבר/דירקטור

סיגלדירקטורית

בשארחבר/דירקטור

עומרחבר/דירקטור

אליעזרחבר/דירקטור

הרצלל"מנכ

צגהדירקטורית

אברהםחבר/דירקטור

עפרהדירקטורית

צביקהחבר/דירקטור

אריאלהדירקטורית

מוטיר"יו

יגאלחבר/דירקטור

גלעדל"מנכ

שלומיתדירקטורית

איילחבר/דירקטור

יאירחבר/דירקטור

אביטלדירקטורית

יצחקחבר/דירקטור

בנימיןחבר/דירקטור

משהר"יו

שרונהדירקטורית

ורדדירקטורית

יאירר"יו

קוביל"מנכ

עינתדירקטורית

אליחבר/דירקטור



דייגי אפשטיין10/11/2021

חורי08/08/2021

כהן08/08/2021

מרום18/09/2020

שטרית17/02/2019

גרוס28/11/2021

גרינבוים29/12/2021

לביא12/06/2020

וטו'פיצ

פראג22/08/2021

פרימוביץ30/08/2019

כהן23/08/2020

דש

מאור25/06/2020

רפול25/06/2020

שפרוט09/05/2021

אבידור08/03/2019

בליש מישוד07/06/2019

דהן18/03/2021

חן07/06/2019

לוקר09/08/2020

לנגרמן08/03/2019

עלי30/05/2021

קין13/09/2020

שפר03/09/2023

בליצבלאו19/06/2019

לינצר

רעד07/06/2020

ארבלי

גולדשטיין01/09/2019

גולדשטיין

אורןחבר/דירקטור

שלמהל"מנכ

מוחמדחבר/דירקטור

מ"ד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע.ל.ח

מ"חברת דואר ישראל בע

אתי

מהאדירקטורית

הללחבר/דירקטור

נמרודל"מנכ

איהדירקטורית

טליצית"דח

חייםחבר/דירקטור

דבורהדירקטורית

הראלר"יו

צית"דח

המכון הגיאופיסי לישראל

מ"חברת בנק הדואר בע
דורוןל"מנכ

דניאלחבר/דירקטור

דניאלל"מנכ

מ"התעשייה האווירית לישראל בע

הרשות לחינוך והכשרה ימיים

אוריתדירקטורית

למיסדירקטורית

אביחבר/דירקטור

עופרר"יו

שמעוןחבר/דירקטור

עמיחיחבר/דירקטור

גליתדירקטורית

הנרי אוריל"מנכ

דנהדירקטורית

יגאלחבר/דירקטור

שפיקחבר/דירקטור

אפרתדירקטורית

פרגחבר/דירקטור

דבחבר/דירקטור

המכון הישראלי ליין
אביחבר/דירקטור

גיוראל"מנכ



זליקוביץ14/10/2021

טמקין09/05/2021

כהן10/07/2019

צאיג04/12/2019

ארביב27/12/2020

בחית25/06/2020

בלוך

בן עמי08/02/2019

גרטי סרוסי02/05/2019

דרוקר08/02/2019

חלבי חסון22/09/2019

טטרקה24/03/2021

ענבר09/05/2019

פרנק22/09/2019

טל-רון29/09/2019

אצור12/12/2021

בראון26/12/2021

חצור26/12/2021

יהב12/12/2021

שוקייר23/05/2019

מן'תורג12/12/2021

בירנבוים18/03/2021

זימבר21/03/2021

אילוז22/03/2020

אלבז30/12/2020

אלמקיאס12/02/2020

בלומנטל

בליטשטיין18/03/2020

הוזמן בכור18/03/2020

זקן08/12/2021

עמרור31/08/2020

רייש גולדשטיין08/12/2021

חן-אור23/12/2021

אורן26/11/2020

ארמוני23/04/2020

בן ישי01/03/2020

דותן02/12/2021

זינגר23/07/2019

זלצמן

חדד25/02/2021

סגל04/06/2021

סעד25/10/2019

ששון01/03/2020

בלינקוב15/11/2019

נעהדירקטורית

תמיםחבר/דירקטור

עופרחבר/דירקטור

רמיחבר/דירקטור

ליזהדירקטורית

מנדיל"מנכ

הילהדירקטורית

אסףחבר/דירקטור

ליאורדירקטורית

שרוןדירקטורית

יעקבחבר/דירקטור

בשארהחבר/דירקטור

שלמה צ"דח

עופרל"מנכ

אורלידירקטורית

יואבחבר/דירקטור

דיאנהדירקטורית

רםר"יו

זאב חבר/דירקטור

מ"חברת נמל אשדוד בע

ניסיםחבר/דירקטור

רוןחבר/דירקטור

אורנהרית"יו

נאוהדירקטורית

מאלקחבר/דירקטור

יוליהדירקטורית

נטלידירקטורית

הלהדירקטורית

אשלר"יו

רונןחבר/דירקטור

מ"פיתוח  ונכסים בע- חברת נמלי ישראל 

יפתחר"יו

רפיחבר/דירקטור

דוריתדירקטורית

גדעוןחבר/דירקטור

מ"בע (נח)חברת נכסי חייל 

מ"חברת נמל חיפה בע

יוסףחבר/דירקטור

שלוםחבר/דירקטור

יצחקל"מנכ

שלמה סמיחבר/דירקטור

יעקבחבר/דירקטור

מונאדירקטורית

חזיר"יו

מ"חברת החשמל לישראל בע

מ"חברת ניהול המערכת בע

מרדכי מוקיחבר/דירקטור

איתיחבר/דירקטור

דליהדירקטורית

מירידירקטורית



ברזילי27/10/2021

ברימן

גרוש30/04/2021

יבוז'מדז28/06/2020 '

מזרחי10/04/2019

פלורנטין11/07/2021

קלינגר14/10/2021

שויצקי21/03/2021

איל21/11/2021

ארז06/08/2020

בן מאיר02/09/2022

חמדאן04/06/2021

חן15/09/2021

עין דור31/08/2020

קרמרמן דקל09/05/2021

אלישר02/09/2020

בלינקוב21/11/2021

און-בר

בראון06/08/2020

טל11/07/2021

סמור27/08/2020

רישפי21/11/2021

רשל09/02/2020

שכטר11/03/2021

אבידן20/06/2021

אמסל19/09/2021

לדיאנסקי28/02/2019

נתן22/04/2021

סולר19/09/2021

איילון18/03/2020

אצלאן27/08/2020

זחאלקה11/12/2020

ירדני11/07/2021

לוי19/07/2020

רז

איילון18/03/2020

ר'אפנג19/07/2020

סעידחבר/דירקטור

שחר מרדכיר"יו

אברהםחבר/דירקטור

נירחבר/דירקטור

סימהדירקטורית

תרצהצית"דח

רםחבר/דירקטור

נחוםצ"דח

בנימיןחבר/דירקטור

מ"חברת נתיבי איילון בע

נירל"מנכ

מ"חברת רכבת ישראל מטענים בע
שחר מרדכיר"יו

חנניהחבר/דירקטור

קרןדירקטורית

עיקאבחבר/דירקטור

רננהדירקטורית

שריתדירקטורית

מ"חברת פארק אריאל שרון בע

ראובן רוברטוחבר/דירקטור

שחרחבר/דירקטור

מ"חברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע

נפתליחבר/דירקטור

שלמהל"מנכ

גאדחבר/דירקטור

אוהדירקטורית

מריםדירקטורית

אוריתדירקטורית

דןחבר/דירקטור

חוהדירקטורית

איתמרל"מנכ

באדיחבר/דירקטור

מאירר"יו

דפנהדירקטורית

מישלדירקטורית

סטלה רותדירקטורית

יובלחבר/דירקטור

(ע"נת)חברת נתיבי תחבורה עירוניים 
עופרחבר/דירקטור

רםר"יו

יהודהל"מנכ

דליתדירקטורית



חסדייה07/08/2020

כהן04/06/2020

מוריה

רוס23/08/2020

אבן-הר

חיזי11/04/2019

יצחקי19/08/2021

כרמון04/11/2021

לוסקי19/08/2021

לנדאו30/01/2020

מצא רום19/08/2021

פרי10/11/2021

קולס04/11/2021

רן11/11/2021

אבידב מור20/06/2019

דברה20/06/2019

קופל20/06/2019

חרות

מוניץ28/11/2021

פריימן24/01/2021

שוורץ28/11/2021

שני11/12/2020

אבן זהב מייטין24/01/2019

בשארה09/02/2020

שפירא-גנות18/03/2020

דדון לוי11/07/2021

יחיא' חאג10/06/2021

מילוסלבסקי כחלון18/03/2020

נרדימון09/05/2021

שאלתיאל הלוי11/07/2021

שנבך

פניאס יורםל"מנכ

דבחבר/דירקטור

סיגלדירקטורית

דןל"מנכ

כפר הנוער מאיר שפיה

לירוןדירקטורית

סיגלדירקטורית

ראניחבר/דירקטור

ענתדירקטורית

מנחםחבר/דירקטור

ורדדירקטורית

מ"כביש חוצה ישראל בע
רוניתדירקטורית

חוסאםר"יו

איתיחבר/דירקטור

מ"חקר ימים ואגמים לישראל בע
ברקל"מנכ

נחמהדירקטורית

יאיר אדיחבר/דירקטור

יוסףחבר/דירקטור

אילנהדירקטורית

א יפו בע"חברה ממשלתית עירונית לדיור לשקום ולהתחדשות שכונות בת- חלמיש  "

יוספהדירקטורית

עוזיר"יו

אסתידירקטורית

עופרחבר/דירקטור

ירוןחבר/דירקטור

יואבל"מנכ

דוריתדירקטורית

ורדדירקטורית

צפורהדירקטורית

עידיתדירקטורית

עבדל גאברחבר/דירקטור

מיכאלחבר/דירקטור

כתריאלל"מנכ

רונידירקטורית

מ"מערכות לחימה מתקדמות בע- חברת רפאל 



קרסנר24/01/2021

ברוק09/08/2020

דיסטניק

וינר06/06/2021

מיארה06/06/2021

מישלי07/06/2019

דוידי11/07/2021

דייב03/12/2020

חליפה18/04/2021

אמיד-לקנר31/12/2020

בראנץ11/04/2019

ברוקס11/04/2019

חיראדין26/02/2020

פריש05/03/2021

צפריר

ברץ-ראור27/08/2021

בירן09/05/2019

בן אשר גיל עד10/04/2019

גילת19/05/2019

ויגודסקי04/06/2021

יוסף10/04/2019

כהן06/11/2022

כמאל06/02/2019

מרדכי29/03/2020

רוזנבוים24/01/2021

בירן11/07/2019

הוכנר מרום11/12/2020

היימן30/08/2019

הלל

וינטר24/01/2019

מרדכי18/12/2020

מ"בע. י.נכסים מ

דוריתדירקטורית

נעהדירקטורית

אהודל"מנכ

אביחבר/דירקטור

מרדכיחבר/דירקטור

מרדכיר"יו

מיכלדירקטורית

מ"מקורות ייזום ופיתוח בע
דפנהדירקטורית

דודחבר/דירקטור

יפהדירקטורית

אליהוחבר/דירקטור

אליל"מנכ

רימהדירקטורית

רונןל"מנכ

איריסדירקטורית

מ"מקורות חברת המים בע
דפנהדירקטורית

לאהדירקטורית

(מלכה)מלכונה דירקטורית

ניצן' דרדירקטורית

איהדירקטורית

שרהרית"יו

אליחבר/דירקטור

גלחבר/דירקטור

איפתחחבר/דירקטור

ברוריהדירקטורית

כל ישראל חברים- מקווה ישראל 

ארזר"יו

גלידירקטורית

תומרחבר/דירקטור

מכון היהלומים הישראלי

רינהדירקטורית

מדרשת שדה בוקר
איריתדירקטורית

אוריל"מנכ



ברקמה30/06/2019

חזקיהו15/07/2020

ישראלי22/09/2019

סלינגר18/02/2021

אורן15/02/2019

אנוך22/03/2019

ויזנר18/03/2021

כץ11/04/2019

מנדלס11/04/2019

איתן20/05/2020

לוסטיגר01/10/2021

ליפץ27/08/2021

ליפשיץ30/12/2020

נבון27/08/2021

סון29/08/2021

פדן20/05/2020

קיסר25/11/2021

מן'תורג

דאוד09/05/2021

ליפובצקי18/03/2020

מורג14/11/2019

פלדר19/12/2019

פלור04/06/2020

פרץ

שוופי06/12/2019

שמיר02/12/2020

ביטון23/12/2020

ברטוב19/06/2019

גולומב פלנר21/03/2021

גרפי11/09/2019

אילתדירקטורית

רוניתדירקטורית

מ"עמידר החברה הלאומית לשכון בישראל בע
נתןחבר/דירקטור

איתמרר"יו

שרוןדירקטורית

עודדר"יו

יואלחבר/דירקטור

משהחבר/דירקטור

אלהדירקטורית

אבנרחבר/דירקטור

ניסיםל"מנכ

איתןר"יו

נועהדירקטורית

שמואלל"מנכ

מ"החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע- נתיבי ישראל 
חאתםחבר/דירקטור

דן משהצ"דח

ליאורהצית"דח

יחזקאלחבר/דירקטור

יואבחבר/דירקטור

אוריתדירקטורית

אהודחבר/דירקטור

איליהחבר/דירקטור

לילךדירקטורית

מ"נתיבי הגז הטבעי לישראל בע
פדןחבר/דירקטור

פרידהדירקטורית

דוריתדירקטורית

מ"נצר השרון בע
רוןל בפועל"מנכ

יעקבחבר/דירקטור

שמעוןחבר/דירקטור

רוניר"יו



נדיר13/11/2019

סהר04/06/2021

סלוצקי19/06/2019

פארס12/11/2020

צוקרמן22/07/2021

קמחי22/07/2021

קפלן

רבליס02/08/2019

ברזילי23/12/2021

ראיסי סאלם'ג30/09/2020

חזקיהו12/03/2020

מנחם15/09/2021

נחמה30/09/2022

פרי30/09/2020

קליין23/01/2020

רם09/08/2020

שחר12/03/2020

אלוש19/06/2019

בדר19/06/2019

לביא-גוז19/06/2019

גורן26/12/2021

זיידמן16/09/2021

חדד26/04/2020

ימין

שדר טוביאס26/12/2021

'אהרונוביץ03/05/2020

אהרוני סלע24/09/2019

ביטון13/09/2019

בן אברהם עזרוני24/09/2019

בן חיים24/09/2019

דיין

יעקובי20/02/2019

פלדר19/07/2020

רוניר"יו

מוניבחבר/דירקטור

יוכיצית"דח

אביחבר/דירקטור

תמרדירקטורית

דןצ"דח

מיכלדירקטורית

אילחבר/דירקטור

מיכאלל"מנכ

עזראל"מנכ

עיריתדירקטורית

מ"עשות אשקלון תעשיות בע
יצחקר"יו

מ"ערים חברה לפיתוח עירוני בע
משהחבר/דירקטור

רחלידירקטורית

ליאורהדירקטורית

יוסיחבר/דירקטור

אלוןחבר/דירקטור

יריבל"מנכ

חנידירקטורית

יצחקחבר/דירקטור

מנשהחבר/דירקטור

דורוןדירקטורית

מ"ענבל חברה לבטוח בע
אוריתדירקטורית

האלהדירקטורית

מאירצ"דח

עמאדחבר/דירקטור

דליהצית"דח

אסנתדירקטורית

ראובןל"מנכ

הלנהדירקטורית

פארחבר/דירקטור

מאירחבר/דירקטור

צביחבר/דירקטור



פרקר24/09/2019

אבוטבול09/08/2020

גליקסברג09/08/2020

לוביניקר09/08/2020

קפלן07/06/2020

אלרואי04/06/2021

ברוס10/06/2021

סאסי

פרומקיס04/06/2021

קורמן04/06/2021

שבי13/10/2019

גוזמן26/02/2020

טיבי10/05/2019

שימקו20/06/2019

אשכנזי06/10/2021

בחית07/06/2020

זלוטניק07/06/2020

גנות21/11/2021

דניאלי21/11/2021

רוסו21/11/2021

אור16/12/2020

איל29/11/2019

פרידמן27/02/2020

רויטל24/02/2019

מן'תורג

גדות11/01/2019

דגן29/04/2021

סדן

קסלברנר17/01/2021

רענן15/08/2021

לורנסדירקטורית

אבנרחבר/דירקטור

מ"רותם תעשיות בע
משהחבר/דירקטור

גילר"יו

יורםל"מנכ

בן נתןצית"דח

שמואלל"מנכ

מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע- קנט 
יוחנןר"יו

שרהדירקטורית

אירהצית"דח

שמואלצ"דח

מ"קו צינור אירופה אסיה בע
יעקבחבר/דירקטור

רפאלחבר/דירקטור

טלחבר/דירקטור

מ"חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע. - ע.ל.ק
לינדהרית"יו

אליאסחבר/דירקטור

יחיאלחבר/דירקטור

מ"ר קרן השתלמות לרוקחים בע.ה.ק
רמי אברהםצ"דח

כאמלחבר/דירקטור

רלירית"יו

אסנתדירקטורית

מיכלדירקטורית

בנימיןל"מנכ

ענתדירקטורית

מיכאלחבר/דירקטור

שאולחבר/דירקטור

רחלדירקטורית

ראובןר"יו

מ"פתוח מזרח ירושלים בע

מ"חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים בע- פרזות 
יוסיחבר/דירקטור

צפריתדירקטורית



שפירא ילון15/08/2021

אזולאי13/12/2020

איילון

בכר22/11/2020

בנימין אגמון26/11/2021

גנאים18/03/2020

הושיע13/12/2020

הראל15/04/2021

כהן15/04/2021

רגב13/03/2019

שידלובסקי04/02/2021

ליכטמן

שמיר10/04/2019

עזר12/01/2019

שאלתיאלי07/07/2019

אפרתי24/12/2019

טבח16/09/2021

כהן11/12/2020

לנג09/10/2023

מלול11/07/2019

פרוימוביץ25/06/2020

צוקר09/08/2020

אלבוחר20/06/2021

ארליכמן15/07/2020

גת01/08/2019

מחאגנה20/06/2019

מנור

רושרוש18/07/2021

בן עמי

דנגוט- דנאל 15/01/2020

הבלין27/10/2021

איתןחבר/דירקטור

מנחםחבר/דירקטור

חאלדחבר/דירקטור

אילןל"מנכ

כמילחבר/דירקטור

מ"תומר  חברה ממשלתית בע
מורדיל"מנכ

פולדירקטורית

מ"שקמונה חברה ממשלתית עירונית לשקום הדיור בחיפה בע
מאירחבר/דירקטור

אוריתדירקטורית

נעמהדירקטורית

אליר"יו

עמיתל"מנכ

אביחבר/דירקטור

חייםחבר/דירקטור

מ"שוק סיטוני לישראל בע
רונןל בפועל"מנכ

יעלדירקטורית

מקורות ביצוע- שחמ 
צביהדירקטורית

רויתדירקטורית

דןל"מנכ

מ"שביט בע

יהונתןחבר/דירקטור

דןר"יו

אליחבר/דירקטור

דליתדירקטורית

יעלצית"דח

שחר מרדכיל"מנכ

חגיתצית"דח

יעלדירקטורית

קוצאיחבר/דירקטור

ראובןחבר/דירקטור

איריסדירקטורית

מ"רכבת ישראל בע
אילןחבר/דירקטור



קרסנר23/12/2021

שהם26/11/2020

שניידר23/12/2021

אברמוב27/02/2019

אהרונוביץ03/11/2019

בן נון03/01/2019

גילת02/01/2019

אפשטיין-נתן02/01/2019

סברסקי סופר23/05/2019

פלדר

שרון03/01/2019

אריאלי25/03/2021

חיימוביץ07/10/2023

לבנטל17/01/2021

מנלה30/07/2019

פרנקו קדמי04/06/2021

ין'קלצ06/10/2021

שוורץ23/12/2021

זלצמן11/07/2021

יואלי15/09/2021

קריינדלר11/07/2021

אשכנזי24/12/2019

עופר23/01/2020

שלם

אבו סאלם08/02/2019

אבו יוסף10/05/2019

דסקל26/11/2020

השאן עואד'ג30/04/2019

יוצר08/05/2019

מ"פי גלילות מסופים וצינורות נפט בע
מירנהדירקטורית

אריאלחבר/דירקטור

חברות מעורבות

הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי
שריתדירקטורית

איתמרחבר/דירקטור

ציפידירקטורית

מ"חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע
רותדירקטורית

סופידירקטורית

אסתרלית"מנכ

מ"לתעסוקת קשישים ובעלי כושר עבודה מוגבל בע" המשקם"חברת 
עאוניחבר/דירקטור

רוניתדירקטורית

אבי

עליזהדירקטורית

אלחנןחבר/דירקטור

יצחקר"יו

רחלדירקטורית

חבר/דירקטור

מיכלדירקטורית

משהר"יו

מ"תשתיות נפט ואנרגיה בע
יאירחבר/דירקטור

ערןל"מנכ

דניאלחבר/דירקטור

אברהםחבר/דירקטור

גליהדירקטורית

נאוהדירקטורית

ל"מנכ

עודד

אסתרדירקטורית

רותדירקטורית

מיכאלחבר/דירקטור

מ"תעש מערכות בע

צילהדירקטורית

מ"חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע- עגור 
נביהחבר/דירקטור



סביון30/04/2019

גבאי05/09/2021

ווליוביץ27/12/2020

שגיא13/03/2019

גבאי05/09/2021

ווליוביץ27/12/2020

שגיא13/03/2019

אסקירה20/06/2019

חיים-בר20/06/2019

ושאחי18/04/2021

לוי דור20/06/2019

מוכתריאן20/06/2019

מיכאלי18/04/2021

עינת20/06/2019

צדוק

שבת18/04/2021

שוינגר

היברט

עבד אלחלים10/07/2019

רשל10/04/2019

שירה12/06/2019

בר דוד22/10/2020

ברקוביץ18/06/2019

הלר29/03/2019

ליפשיץ01/08/2019

מנס21/07/2019

קנטור11/04/2019

שטרן יודקביץ01/08/2019

חיים-בן

רבקהדירקטורית

מ"אמריליס בע
רישארל"מנכ

ברגמןדירקטורית

סטטוס אחר

מ"איסורד בע
דודוחבר/דירקטור

רפאלר"יו

טליהדירקטורית

ניצהדירקטורית

ורדדירקטורית

יוסףחבר/דירקטור

גנוןדירקטורית

ראובןל"מנכ

יוסיר"יו

המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים
יוסףל"מנכ

מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח- פ "מתימו
מישל הנריל"מנכ

תמיםחבר/דירקטור

דןחבר/דירקטור

חדוהדירקטורית

משהחבר/דירקטור

עמותות

הוועד המנהל של האגודה לתרבות הדיור
צביהדירקטורית

תרצהדירקטורית

אסמעילחבר/דירקטור

מיכלדירקטורית

רוניתדירקטורית

ניריהדירקטורית

אהודחבר/דירקטור

מ"חברה מנהלת בע- קרנות השתלמות למורים וגננות 
אילר"יו

חדוהדירקטורית

משהחבר/דירקטור

מ"חברה מנהלת בע- סמינרים ומפקחים , קרנות השתלמות למורים תיכוניים
אילר"יו



בהומי

בן חיים22/09/2019

חסדאי10/11/2021

סדן04/12/2020

קסלברנר24/02/2019

חסדאי10/11/2021

סדן04/12/2020

קסלברנר24/02/2019

ה"רותם גמב
גדעוןחבר/דירקטור

יורםחבר/דירקטור

לורנסדירקטורית

המנהלה להסדרים במגזר החקלאי
חייםל"מנכ

מ"פלאינדנט בע
אילחבר/דירקטור

.רותם אינק
גדעוןחבר/דירקטור

יורםחבר/דירקטור

לורנסדירקטורית


