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לימודי דוקטורט )PHD( במערכות מידע
)לא הושלם(

London School of Economics, אנגליה

תואר שני במנהל עסקים )MBA( – התמחות 
במערכות מידע

אוניברסיטת תל-אביב.

תואר ראשון )BA( משולב בכלכלה וניהול 
אוניברסיטת תל-אביב

שפת אם עברית 

רמה טובה מאוד אנגלית 

מנכ"ל

meant2b@meant2b.co.il

 2004 - כיום

2016 - 2013 

2016 - 2013 

2006 - 2010 

2005 - 2006 

1998 - 2004 

1998 - 1995 

1995 – 1985 

דרור	פוקרד

פוקרד ייזום והשקעות בע"מ
מתן ייעוץ לחברות ולהנהלות בתהליכי 

שינוי והתחדשות, אסטרטגיות חדירה 
לשווקים ושיווק, הקמה והתחדשות של 

יחידות שירותי יישום וייעוץ, גיוס מקורות 
מימון, חיפוש וזיהוי טכנולוגיות למטרות 
רכישות ושיתופי פעולה והובלת תהליכי 

מיזוגים ורכישות.

Colibri Spindles Ltd
חבר מועצת מנהלים, מנכ"ל

Bacsoft Ltd
יו"ר מועצת מנהלים

eglue Business Technologies Inc
סגן יו"ר מועצת מנהלים, נשיא ומנכ"ל

טלרד נטוורקס
נשיא ומנכ"ל

אמדוקס
2004-2003

מנהל קבוצת המוצרים של החברה
סאן חוזה, קליפורניה, ארה"ב 

 2003-2001
מנהל חטיבת )Clarify (CRM של 
אמדוקס סאן חוזה, קליפורניה, ארה"ב

2001-1998
סגן נשיא בכיר לייעוץ ושירותים

רעננה, ישראל

 Ernst Young סניף ישראל של
 Consulting

מנכ"ל ארנסט יאנג יועצים בע"מ 
הקמת והובלת פעילויות הייעוץ, 

האינטגרציה וההטמעה בתחומי מחשוב 
ומערכות מידע בנציגות הישראלית של 

 Ernst חברת הייעוץ הבינלאומית של
.Young

משרד ראש הממשלה 
רמ"ח תורת מידע – ליווי והובלת תהליך 

כניסת מערכות מידע ארגוניות חדשות, 
הובלת שינוי ארגוני מקיף בגופי המידע 

והתקשורת.
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מומחיות גבוהה בגיבוש אסטרטגיה עסקית ובתרגום שלה 	 
לתוכניות עבודה טקטיות ולאסטרטגיות פריצה לשוק, מומחיות 

בשיווק ומכירות, בהובלת תהליכי בניית פתרונות מבוססי 
לקוח המספקים גידול משמעותי בהכנסות, ברווחים, והחזר על 

ההשקעה ובכניסה לשווקים תחרותיים מאוד.

מומחיות ב-Turnaround בחברות, הבראתן והובלתן למסלול 	 
של צמיחה ורווחיות, ומומחיות בכניסה לתחומי עסקים, מוצרים 

ושירותים חדשים.

קלריפי – הובלת תהליך שינוי ארגוני ועסקי שהביא תוך 3 	 
שנים לגידול במכירות מ-$100M ל-$300M ולמעבר מהפסד 

של $70M לרווח של $80M, הובלת מיזוג מוצלח של חברה 
אמריקאית/גלובלית בתוך אמדוקס, שילוב תרבויות בינלאומי 

וחברת מוצרים )קלריפי( בתוך חברת שירותים )אמדוקס(.

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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מומחיות גבוהה ביצירת ובנייה של מעגלי נטוורקינג עסקיים 	 
ואישיים באופן גלובאלי ובבניית שותפויות עסקיות מונחות 

מטרה

מומחיות בהובלה של חברות לתהליכי מכירה, רכישה ומיזוג 	 
 .Post Merger Integration כולל ובמיוחד תהליכי

מומחיות בבניית צוות מוביל, ובחיבור אנשים )מתוך ומחוץ 	 
לארגון( לרעיון, לחזון, ולתוכנית ארוכת הטווח והובלתם כחלק 

משמעותי בהצלחה.

איגלו – הצלחת של סטרטאפ שהיה על סף הסגירה והגעה תוך 	 
3 שנים ממכירות של $200K ל-$10M, תוך הפיכת המוצר 

לפורץ דרך ומוביל שוק )תחת נייס מכר בשנה הראשונה 
.)$100M-כ

קוליברי – הפיכה של רעיון חדשני בתעשייה מאד מסורתית 	 
)עיבוד מתכת( למוצר עם מכירות ושיתופי פעולה אסטרטגיים. 

הכנסת פתרון מעולם ההייטק )IoT( לעולם תעשייתי.
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ניהול פעילויות עסקיות גלובליות – הקמת חברה או יחידה 	 
עסקית משלב הרעיון, גיבוש אסטרטגיה עסקית ושיווקית 

והובלת יישום מלא של האסטרטגיה והחזון של החברה כולל 
הקמה וגיוס של צוות ההנהלה והעובדים בארץ ובחו"ל, בניית 

תכניות עבודה, הכשרה ופיתוח מנהלים ועובדים, בנייה 
והטמעת תהליכים גלובליים בתחומי הפעילות של החברה 

והובלת מימוש החזון ברמה הגלובלית. 

ניהול עובדים - בניית צוותים המתאימים לתרבות הארגונית 	 
וניהולם, גיבוש תרבות ארגונית ויצירת לכידות קבוצתית 

מסביב לחזון ולמטרות החברה, אחריות ניהולית על ארגונים 
מרמת סטרטאפ עם 5-50 עובדים, עד רמת ארגונים בינוניים 

וחטיבות עסקיות בחברות גדולות עם מאות ואלפי עובדים. 
אחריות על כלל הפעילויות העסקיות כולל כספים, שיווק, 

מכירות, פיתוח, ייצור, ניהול לקוחות, ועוד. בנייה והובלה של 
תכניות חוצות ארגון לפיתוח מנהלים ועובדים. 

פיתוח עסקי הכולל - זיהוי שווקים והתאמת מוצרים ומסרים 	 
לשווקים השונים ולערוצי ההפצה השונים, חדירה לשווקים 

חדשים, בניית ערוצי שיווק ושותפויות שמטרתם להביא וליצור 
הזדמנויות חדשות בחברה, יחד עם יישום בפועל של רעיונות 
עסקיים והפיכתם למניבים, פתיחת שווקים ותחומים חדשים 
בחברה, הובלת תהליכים של כניסה לתחומי פעילות חדשים 

)למשל חברת מוצרים שנכנסת למתן פעילות שירותים ולהפך(.

 	 )Lean Production( תפעול – הובלת תהליכי שיפור וייעול
בייצור, תפעול ולוגיסטיקה.

פיננסים וכספים – ניהול חברות מתחילת הדרך עד מחזור של 	 
כ- $300M, כולל גיוסי כספים מקרנות וגופי השקעה.

מיזוגים ורכישות – הובלת תהליכי מיזוגים ורכישות הן מצד 	 
הרוכש והן מצד הקונה, כולל כל תהליכי הדיו-דיליג'נס, עבודה 

 Post Merger-עם בנקאי השקעות ועורכי דין, והתמחות ב
Integration
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