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רואה חשבון

תואר שני )M.Sc( בתעשייה וניהול 
)מסלול ניהול, הצטיינות רקטור(

אוניברסיטת בן גוריון

תואר ראשון )B.A( בכלכלה, 
התמחות בחשבונאות

אוניברסיטת בן גוריון

קורס הכשרת דירקטורים בחברות ציבוריות, 
אוניברסיטת בן גוריון.

שפת אם עברית 

רמה טובה מאוד אנגלית 

רמה טובה ספרדית 

מנכ"ל דורות מגופי פיקוד ובקרה בע"מ 
)חברה פרטית(

סמנכ"ל כספים דורות מגופי פיקוד ובקרה 
בע"מ )חברה פרטית(

סמנכ"ל כספים שניב תעשיות נייר בע"מ 
)חברה ציבורית(

חשב מכתשים אגן תעשיות בע"מ 
)חברה ציבורית(

סגן חשב כימיקלים לישראל בע"מ 
)חברה ציבורית( 

מנג'ר בצוות חברות תעשייתיות במשרד 
.)PwC( רואי חשבון קסלמן וקסלמן

במקביל להנ"ל עד היום – מרצה מן החוץ 
בקורס חשבונאות פיננסית )אוניברסיטת בן 

גוריון(.

מנכ"ל

meant2b@meant2b.co.il

מנכ"ל וחבר הנהלה בכיר.	 

עבודה מול משקיעים, חברי דירקטוריון ובעלי המניות בארץ 	 
ובחו"ל. 

שותף מרכזי בקביעת מדיניות החברה במכלול התחומים.	 

השגת מטרות ויעדים במהירות וביעילות, כחלק מפעילות 	 
גלובלית, תוך השפעה מהירה ויעילה על שורת הרווח הנקי ועל 

תזרים המזומנים של החברה בטווח הקצר והארוך.

ניהול והובלת תהליך מכירה של חברות לקבוצות משקיעים. 	 

ניהול מערכי תפעול כולל: ייעול, שיפור והבנייה של מתודות 	 
עבודה תפעוליות כגון: הגדרה והטמעה של תהליכי עבודה 
בשרשרת האספקה ובייצור, רכש ומלאים, הפחתת עלויות 

ייצור באופן מהותי, יצירת אינטגרציה של מגוון תחומי אחריות 
ניהוליים ביניהם תהליכים טכנולוגיים, קיבולת, לוגיסטיקה, 

איכות, משאבי אנוש ועוד. 

הובלה של תהליך סנכרון וסינרגיה עם בעלים זרים תוך שדרוג 	 
מערכי התפעול, השיווק והפיתוח.

ניהול עובדים - בניית צוותים המתאימים לתרבות הארגונית 	 
וניהולם, יצירת לכידות קבוצתית, חיבור לחזון ולמטרות 

החברה )בהתייחס לשוני בתרבות העבודה במדינות שונות(.

2016 - 2014 

 2014 - 2009 

2009 - 2006 

2005 - 1999 

1999 - 1996 

1996 - 1993 

אריה	טננבאום
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מומחה בניהול פעילות עסקית בינלאומית )חברה פרטית, 	 
ציבורית וחברות בנות בחו"ל( 

מומחיות גבוהה בתרגום אסטרטגיה עסקית לתוכניות עסקיות 	 
טקטיות המספקות גידול משמעותי ברווחים והחזר ההשקעה 

בשווקים תחרותיים מאוד.

חברת דורות - ניהול והובלת תהליך המכירה של החברה 	 
משליטת קבוצת אריסון השקעות לקבוצת משקיעים זרה. 

חברת דורות - העברת החברה לראשונה מזה מספר שנים 	 
לרווח.
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חובש קרבי בגבעתי

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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פיתוח עסקי הכולל: זיהוי שווקים, חדירה לשווקים חדשים, 	 
בניית ערוצי שיווק ושותפויות שמטרתם להביא וליצור 

הזדמנויות חדשות בחברה, יחד עם יישום בפועל של רעיונות 
עסקיים והפיכתם למניבים. 

גיוס כספים )כולל הנפקה בבורסה ו-IR(, חיבור משקיעים 	 
ויצירת שת"פ בין גורמים בינלאומיים במגוון תחומים.

ניהול המערך הפיננסי הכולל של חברות גלובליות )כולל חברות 	 
בנות בחו"ל(:  

אחריות על חשיפת סיכוני שוק פיננסיים ותפעוליים, 	 
לרבות ביצוע ההגנות הנדרשות.

ניהול ההתקשרות מול המערכת הבנקאית והחוץ בנקאית 	 
)מימון מתקדם ומסגרות אשראי(.

ניהול עבודה מול חברות הביטוח )כולל ביטוח אשראי(.	 

ניהול תכנוני מס בינלאומיים ומקומיים.	 

ניהול: תזרים מזומנים, תקציב שנתי ורב שנתי, תשקיפים 	 
ודוחות כספיים לבורסה לניירות ערך.

Turnaround בחברות, הבראתן והובלתן למסלול של צמיחה 	 
ורווחיות.

חשיפה וניהול סיכונים פיננסיים ותפעוליים בחברות גלובליות.	 

ניהול פיננסי של חברות בינלאומיות פרטיות וציבוריות. 	 

מומחה לבחינת כדאיות כלכלית לסיוע בקבלת החלטות במגוון 	 
תחומים.

חברת שניב - הובלה וניהול עצמאי של תהליך הנפקת אג"ח 	 
. )IR( סחיר מדורג בבורסה לרבות קשרי משקיעים

 	Securitization  -חברת מכתשים אגן - שותף לתהליך ה
. Bank Of America הבינלאומי הראשון בישראל מול
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