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 MBA
UCLA Anderson School of Management

אוניברסיטת ת"א
תואר משולב במשפטים וחשבונאות

ברמת שפת אם עברית 

ברמת שפת אם אנגלית 

ברמה בינונית ספרדית 

חברת פנדור, ראש תחום פיתוח עסקי 
ופרויקטים מיוחדים

ReConserve Inc, סגן נשיא פיתוח עסקי 
ומייסד הפעילות בישראל

Amgen Inc, אסטרטגיה עסקית ומודלים 
MBA פיננסיים, מתמחה תוכנית

 - )E&Y( קוסט פורר גבאי את קסירר
M&A-מיסוי בינ"ל ו

ברגרזון ושות' עורכי עורך-דין, עורך דין 
בתחום M&A וחוזים מסחריים 

הפקולטה למשפטים אונ' ת"א, "חופש 
הביטוי בדמוקרטיה ליברלית", עוזר הוראה 

של אילנה דיין. 

מנהל פיתוח עסקי

meant2b@meant2b.co.il

אחריות על כל ההתקשרויות החוזיות עם לקוחות חדשים ועם 	 
ספקים מיוחדים, כולל מו"מ, תנאי חוזה ויישום ההתקשרויות.

מנהל פרויקטים לטיוב איכות העבודה ובמסגרתם קביעת 	 
מדדים לבדיקת הביצועים של עובדי החברה, 

כגון סוכני המכירות, המתקינים, מודדים והרכזים; מנהל את 	 
השיח עם בעלי התפקידים על ביצועיהם ואחראי על 

התקדמותם.	 

מנהל מו"מ על רכישתן של חברות אחרות בתחומי תעשייה 	 
ושירות שונים.

יצירת תקציב פיננסי על-סמך תחזיות מודלים פיננסיים שנועדו 	 
לקצץ את עלויות התפעול. 

ניהלתי מספר עסקאות רכישה של חברות ישראליות בסכומים 	 
של עשרות מיליוני שקלים.

 2015 - היום

2013 - 2015 

2012 - 2013 

2009 - 2011 

2008 - 2009  

2007 - 2011  

גיא	הולצמן
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מומחה בבניית ערוצי שיווק ושותפויות שמטרתם להביא 	 
לקוחות חדשים לחברה.

פתיחת שווקים נוספים בעולם להתרחבות החברה. 	 

מציאת נוסחאות לשיתוף פעולה בה שני הצדדים מרוויחים, 	 
דבר שמעלה את הסבירות לשיתוף פעולה ארוך טווח. 

ב-Ivy League Graduates  -הקמה והובלה עסקית של חב' 	 
ייעוץ לסטודנטים-  125 סטודנטים מ-11 מדינות ושלוש יבשות 

המהווים נכס כלכלי לחברה וזאת ללא תקציב פרסום אלא רק 
באמצעות פעילות שיווקית בסיסית. בשלב מסוים לקוחות 
הגיעו בשיטה של חבר מביא חבר מה שחיזק את המוניטין 

שיצרה וביססה לעצמה החברה כתוצאה מהפעילות והעשייה 
שלה. 

י	 א ב צ 	 ת ו ר י ש

סגן מפקד פלוגה, שריון.

ענת זיו

08-6322290 טלפון 

08-9302114 פקס 

ההגנה 40  א', נס ציונה כתובת 

www.meant2b.co.il אתר 

קרן סדרינס

ליצירת	קשר	וקבלת	מידע	נוסף

050-2771717  
anat@meant2b.co.il  

 054-7641364  
keren@meant2b.co.il  
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השתתפות בצוותי ייעוץ משפטי לחברות הגדולות ביותר במשק 	 
הישראלי; הכנתי מודלים מיסויים במספר עסקאות גדולות.

הכנת מסמכים תאגידיים ומסמכים רגולטורים ממשלתיים; 	 
הכנתי חוזים והתקשרויות עם חברות במגוון עסקאות בינ"ל.

יישום, ביצוע בפועל, רעיונות עסקיים והפיכתם לפרויקטים 	 
)implementation( מניבים.

ניתוח ובחינה של מידע והזדמנויות, סיכום וזיקוק המידע 	 
כך שניתן לקבל החלטה מיטבית ובחירת דרך פעולה המניבה 

תוצאות מצוינות, ויצרת תכנית עסקית למינוף וגדילה. 

חברת פנדור : יצירת קשר יצירת שת"פ עם חברות הבנייה 	 
הגדולות בארה"ב והבאתם לארץ של נציגי חברות אלו. משמע, 
נקיטת הצעדים לשם פתיחת השוק האמריקאי לפנדור. בנוסף, 

יצירת קשר עם ורסאצ'ה ויצרת שת"פ בין חברה זו לפנדור, 
וזאת לשפ עיצוב מוצר חדש. פעולה זו פתחה את פנדור לשוק 
העולמ, ובאמצעות חברת הבת גם לתוך השוק הערבי. כמו כן, 

קניית חברת התעופה כעסק נוסף עבור פנדור )פנדור רכשה 
 Due את חברת א.י.מ תעופה תחת אחריותי לניהול הליכי

diligence לקניית החברה. לבסוף, אחריות על ניהול הפתוח 
העסקי לחברה הנרכשת דרך פתוח עסקי הטיסות הפרטיות 

עבור אנשים פרטיים
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