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 2003
MBA בהצטיינות

המכללה למנהל

2000
CPA רישיון לעסוק בראיית-חשבון

1997
BA

המכללה למנהל

שפת אם עברית 

ברמת שפת אם אנגלית 

תדיראן טלקום
נשיא ומנכ"ל

פרוטארום 
מנהל פיתוח עסקים

מגדל ביטוח
מנהל מחלקת המחקר ואנליסט

פרופ' יצחק סוארי ושות'
ייעוץ כלכלי

אפריקה-ישראל בית השקעות 
מנכ"ל בית ההשקעות ומנהל השקעות ראשי

מנכ"ל

meant2b@meant2b.co.il

אסטרטגיה ומדיניות - גיבוש אסטרטגיות ארגוניות ותרגומן 	 
לתוכניות עבודה מוצמדות מטרות ויעדים. גיבוש מדיניות 

הארגון בהתאם לניתוב המשאבים הנדרש לשם השגת מטרות 
האסטרטגיות.

הגדרת חזון וערכים - גיבוש חזון וערכים והטמעתם בארגון. 	 

בניית שדרה ניהולית- בניית שדרה ניהולית מותאמת האסטרטגיה 	 
הארגונית החדשה שהוגדרה, ליווי השדרה הניהולית וחיבורה 

לחזון, הערכים והשפה הארגונית. ניהול ובניית צוות הניהול 
כיחידה מובילה הפועלת כצוות עובד והגדרת תחומי האחריות 

והאינטגרציה בין המחלקות.

פיתוח ארגוני - מסלולי קידום עובדים, הדרכה מקצועית, הסבות 	 
מקצועיות של אנשי מפתח. 

שיקום והבראה – הקמת חברה, לאחר הליך של פירוק, בנייה 	 
שלה מחדש בכלל ההיבטים. 

גיוסי הון - מסגרות אשראי מבנקים, מצגות להנהלה ועבודה 	 
שוטפת מול הבעלים, לשם מימון צרכי המזומנים של החברה.

פיתוח עסקי- יצירת וניהול שיתופי פעולה,  בניית מערך הפצה 	 
בינלאומי להפצת מוצרי החברה. הקמת שיתופי פעולה מוצלחים 

עם יצרני מערכות משלימות, בין היתר במטרה למקד את פעילותה 
של החברה בפיתוח תוכנה בתחום הליבה, ובמטרה להציע פיתרון 

מקיף ותחרותי ללקוחות

שיווק - מיתוג מחדש, בניית כלי שיווק חדשים, אתר אינטרנט 	 
חדש, המסרים השיווקיים, מצגות ותערוכות

מכירות - ביצוע מכירות אסטרטגיות ישירות של שירותים 	 
ומוצרים ללקוחות, סיוע בסגירת עסקאות, תגמול אנשי מכירות.

           2016 - 2010 

2009 - 2008 

2007 

2006 - 2001 

2000 - 1998 

אלדד	ברק
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גיבוש מדיניות הארגון בהתאם לניתוב המשאבים הנדרש לשם 	 
השגת מטרות האסטרטגיות.

Turnaround בחברות, הבראתן והובלתן למסלול של צמיחה 	 
ורווחיות

בניית ערוצי שיווק ושותפויות שמטרתם להביא וליצור הזדמנויות 	 
חדשות בחברה, יחד עם יישום בפועל של רעיונות עסקיים 

והפיכתם למניבים.

חברת תדיראן - השקה מוצלחת של קו מוצרים חדש בחברה 	 
שיצאה מהשוק עקב אי התאמת המוצרים הישנים. המוצרים 

החדשים נעשו רוב המכירות לאחר 3.5 שנים בשוק קשה מאד 
וממשיכים לצמוח בעשרות אחוזים. הרוב המכריע של מכירות 

המוצרים החדשים הנו ללקוחות חדשים עבור החברה! 

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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מיזוגים ורכישות - רכישת פעילות EasyRun והטמעתה בתוך 	 
תדיראן. שילוב עובדים של חברה זו בתוך תדיראן ושילוב של 

הטכנולוגיה שפיתחה, בתוך מוצרי תדיראן.

הובלת תהליכי שינויי - הטמעת שינוי והפיכת החברה מחברת 	 
הנדסה בעלת אוריינטציה טכנית, לחברת תוכנה עם מוצרים 

ותהליכי עבודה מודרניים המכוונת מכירות. 

חדשנות - השגת יתרון טכנולוגי ושיווקי בכך שמוצרי הדור 	 
החדש ניתנים להטמעה בכל סביבה וירטואלית, לרבות בענן של 

AWS Marketplace– אמאזון, וניתנים להטמעה ישירה מתוך ה

עבודה מול הנהלה\דירקטוריון - עבודה מול הנהלה וחברי 	 
דירקטריון, דיווח ודוחות תקופתיים. 

הובלת שינויים ארגוניים, ניהול מערכות מורכבות כולל ממשקים 	 
הדוקים מול שותפים בחו"ל. 

מומחה בניהול תהליכים מדורגים, עם מענה והסתכלות לטווח 	 
המידי ולטווח הארוך לצד התמונה הכוללת, של הקמה מהיסוד / 

בנייה מחדש במצבי משבר.

אפריקה ישראל – בית השקעות - מכירת בית ההשקעות למיטב, 	 
במסגרת מגמת קונסולידציה בשוק הון ולאור קשיים פיננסיים 

חמורים של הבעלים, ובזכות הצלחת בית ההשקעות להגיע למקום 
הראשון במדינה בדירוג "קרנות מידע זהב".

שיפור וייעול תהליכי עבודה - הגדרת תהליכי עבודה, הגדרת 	 
מערכות מידע תומכות תהליכים, צמצום כ"א והתייעלות.

רכש - בניית יחסי עבודה עם שותפים עסקיים גדולים בסין, 	 
מעורבות במו"מ בסכומים מהותיים, חידוש וחיזוק יחסי עבודה 

שנפגעו עקב מצב החברה בעבר.

ניהול פיננסי וכלכלי - תוכניות עבודה תקופתיות, תקציב שנתי, 	 
תזרים מזומנים, דוחות שנתיים ורבעוניים, מסגרות אשראי בנקים 

והלוואות, השקעות לזמן קצר ולזמן ארוך.
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