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MSc מהנדס תעשייה וניהול
אוניברסיטת בן גוריון

BA בכלכלה ולוגיסטיקה

שפת אם עברית 

ברמה גבוהה אנגלית 

אבורניגה טכנולוגיות בע"מ, מנכ"ל ומנהל 
פעילות עסקית בשלוחה באתיופיה

 JGC ZL Group of Companies
Limited-Ghana, סמנכ"ל פיתוח עסקי 

 ,Zoomlion Ghana Ltd (Ghana(
סמנכ"ל תפעול

Ashesi University, Ghana, מרצה 
לתואר ראשון בתחומי התפעול ושרשרת 

אספקה 

חבר הנאמנים של בית הספר הבינלאומי 
בגאנה, חבר פעיל בהתנדבות בוועדות 

כספים, פיתוח ונאמנות

יועץ עסקי עצמאי בגאנה לחברות 
ישראליות ובינלאומיות הפועלות, 

בתחומי התשתיות, תקשורת וחקלאות

לשכת המסחר בתל אביב, מרצה בנושאי 
תפעול וניהול שרשרת אספקה

רדט ציוד ומערכות בע"מ )ישראל), 
סמנכ"ל תפעול

חרמון משרד לביטוח )ישראל), שותף 
וסוכן ביטוח מורשה חיים, בריאות וכללי

ניהול בכיר ותפעול

meant2b@meant2b.co.il

ניהול המערך המסחרי ותפעולי של חברת פרויקטים, החל 	 
מהקמה משלביה הראשונים ועד אחריות להרצת המפעל וניהולו 

)מפעל בתחום מוצרי מתכת(, לרבות פיקוח על כלים, מלאים 
ורכש.

ניהול יחידת פיתוח עסקי בקבוצה העוסקת בתחומי איכות 	 
הסביבה, אנרגיה, פיתוח נדל"ן ובניה, לרבות אחריות לתכנון 
אסטרטגי וטקטי של תוכנית הפיתוח העסקית, ועד התנהלות 

מול גורמי ממשל והסקטור הפרטי.

יצירת קשרים עסקיים עם חברות בינלאומיות מובילות לשם 	 
שיתוף פעולה

פיתוח פרויקטים ובדיקת התכנות ראשונית, כתיבת תוכניות 	 
עסקיות ראשוניות לכל פרוייקט וכן כתיבת תכנית אב לקידום 

אסטרטגי ומינוף יתרונות החברה לפיתוח עתידי.

 2015 ועד היום

2014 - 2013 

2013 

2014 - 2012 

2014 - 2012 

2013 - 2011 

2011 – 2010 

2011 – 2001 

 2000 – 1989 

נעם	צרפתי
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הקמה, הובלה, פיתוח של פרויקטים, מיזמים, מפעלים וחברות 	 
בזירה הבינלאומית ובסביבה רב תרבותית. 

הקמה וניהול יעיל של שרשרת אספקה בינלאומית הנתמכת 	 
ERP במערכת

יצירת קשרים ופיתוח הזדמנויות עם שותפים מקומיים 	 
ובינלאומיים בהתאם לאסטרטגיית הארגון וחזונו. 

חברת  AVORNIGA- ניהול פעילות מסחרית, באתיופיה,  	 
כיחידת רווח והפסד והן הקמת מפעל לייצור פח גלי ואיסכורית  

בהשקעת בעלים )4$ מ'( 

י	 א ב צ 	 ת ו ר י ש

קורס מ"כים רובאי 07 )שחרור בדרגת סמ"ר(

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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ניהול צוות של כ-50 עובדים, ביניהם מנהלי מחוזות ומנהלי 	 
פעילות חו"ל, וכן ניהול יועצים חיצוניים.

התנעת תהליך הקמה והטמעה של נוהלי איכות ISO 9001, וכן 	 
הטמעת תהליכי עבודה חוצי ארגון וייזום תהליכים מתקניים, 

יחד עם גיבוש נהלים לשיפור בצועיים תוך שימוש בנתונים 
סטטיסטיים וכלים כמותיים. 

פיתוח מערכי לימוד בתחומי התפעול ושרשרת אספקה, בדגש 	 
על ההקשר הגנאי ומערב אפריקה. 

ניהול אספקטים פיננסיים ותמיכה במערך השיווק והמכירות.	 

ניהול תשתיות בתחומי מלאי, ייבוא, ייצוא, אחסנה ושינוע, 	 
יחד עם ניהול מערך רכש כולל תחזיות, הגדרת ספקים 

חלופיים, וניהלי עבודה מול ספקים.

ניהול מרכז השירות והתמיכה של הארגון כולל 20 מהנדסי 	 
תמיכה וטכנאי שירות, פנים וחוץ  - הקמת המרכז ובניית 

תשתיות אופרטיביות ונהלי עבודה.

מומחיות בבנייה, הטמעה והובלה של  תהליכי עבודה 	 
המאפשרים חסכנות ויעילות.

שיפור והתייעלות - שיפור שיטות, שיפור תהליכי עבודה, 	 
שיפור שיטות בקרה, שיפור רמות איכות וכדומה

חברת  Plastic Recycling – הקמת פעילות עצמאית, בגאנה,  	 
תומכת לפעילות איסוף אשפה הכוללת הפרדה ומחזור אשפת 

פלסטיק לצורך ייצור פחי אשפה ושקיות אשפה. הפעילות כללה 
רכישת מפעל קיים לייצור שקיות והקמת פס ייצור )תבניות( 

לפחי אשפה גדולים. ההשקעה הראשונית בפעילות הנ"ל עמדה 
על כ- 20$ מיליון )הון בעלים( פעילות בינלאומית 
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