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תואר שני במנהל עסקים + 
התמחות במימון ושוק ההון

הקריה האקדמית אונו

רשיון רואה חשבון 
ממועצת רו"ח

תואר B.B במנהל עסקים + 
התמחות ראשית בחשבונאות

המסלול האקדמי של המכללה למנהל

שפת אם עברית 

טובה מאוד אנגלית 

חבר הנהלה, סמנכ"ל כספים 
קבוצה מובילה בתחום הרכב

AVIS חשב בחברת
חברה ציבורית מובילה בתחום הרכב

משרד רואי חשבון זהר את זהר ושות' 
שהתמזג עם משרד בריטמן אלמגור

רו"ח, סמנכ"ל כספים

meant2b@meant2b.co.il

הגדרת חזון וערכים ,אסטרטגיה ומדיניות - אחריות כוללת על 	 
בניית האסטרטגיה והמדיניות בארגון, בניית תוכנית עסקית, 

תרגום של החזון למטרות מוגדרות וברורות, תרגום החזון 
לתוכניות טקטיות ותוכניות עבודה אופרטיביות.

הטמעת מדיניות ומתודולוגיות - קביעת נהלים, הטמעה של 	 
מתודולוגיות ונהלי עבודה, ריענון נהלים והטמעתם בהתאם 

לסטאטוס הארגון.

שיפור וייעול תהליכי עבודה - בנייה והטמעה של מערכת בקרה 	 
המותאמת לסביבה כלכלית צומחת, קביעה, הובלה והטמעה של 
תהליכי עבודה המאפשרים שיפור וייעול המשפיעים על הגידול 

והצמיחה של החברה. 

ניהול כספים- ניהול כספים,בהיבט החשבונאי והכלכלי,  של 	 
חברות פרטיות וציבוריות בהיקף של עד 2 מיליארד ₪.

ניהול פיננסי וכלכלי - ניהול פיננסי וכלכלי של כלל נכסי החברה, 	 
בנייה של מדדי ביצוע )KPI(, בנייה והטמעה של מודלים כלכליים, 

קיום ומימוש היעדים הכלכליים והפיננסיים שהוגדרו בארגון.

ניהול עובדים - ניהול כ- 60 עובדים, גיוס והכשרה של עובדים, 	 
ליוויי וניהול מקצועי, ניהול משימות ופיקוח ובקרה, פיתוח וקידום 

אישי ומקצועי של העובדים כמנטור ומאמן שלהם.

שיקום והבראה - שיקום והבראה של חברות והובלתן למסלול של 	 
צמיחה ורווחיות

גיוס הון - הובלה של מהלך דירוג חברה לצורך גיוס הון, ליווי 	 
והובלת גיוס הון מגורמים בנקאיים וגורמים חוץ בנקאיים

 2012 - עד היום                 

 2004 - 2012 

2003 - 2001 
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ניהול כלל המערך הכספי בהיבט העסקי והחשבונאי לרבות ניהול 	 
מערך הכספים של חברות פרטיות וחברות ציבוריות

בנייה והטמעה של מערכת בקרה המותאמת לסביבה כלכלית 	 
צומחת, קביעה, הובלה והטמעה של תהליכי עבודה המאפשרים 

שיפור וייעול המשפיעים על הגידול והצמיחה של החברה. 

חב' קל אוטו - הובלה וניהול מהלך מיזוג חברות הליסינג 	 
וההשכרה לחברה אחת על כל המשתמע מכך. הטמעת תהליכי 
עבודה חדשים ובניית בקרות אפקטביות. קליטת משרד קסלמן 

וקסלמן כרואה חשבון מבקר של הקבוצה במקום משרד רו"ח 
בינוני. בניית תוכניות עבודה עם מנהלי תחומי הפעילות המגוונים 

בקבוצה והטמעת תהליך דיווח חודשי לצורך בחינת עמידה 
ביעדים ובחזון של הקבוצה. 

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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הנהלה ודירקטריון - ניהול כספים בחברות פרטיות וציבוריות. 	 
כפיפות למנכ"ל ודיווח ישיר למנכ"ל, הצגת דו"חות והתנהלות 

שוטפת מול בעלי מניות , חברי דירקטריון ופורום הנהלה.

ניהול תהליך של מיזוגים ורכישות - הובלה של תהליך מיזוג 	 
בין חברות, מיזוג של חב' ההשכרה לחב' הליסינג, ניתוח ובחינת 
כדאיות וביצוע הערכת שווי של המיזוג, הובלת המיזוג על כלל 

היבטיו: טכנולוגית, תרבותית, משפטית וכלכלית פיננסית.  

הטמעת מערכות טכנולוגיות - אפיון מערכות טכנולוגיות, שילוב 	 
בין מערכות טכנולוגיות המתקשרות ומדברות באותה שפה, 

העברת תהליכים ידניים לתהליכים ממחושבים, הטמעה בארגון, 
שדרוג מערכות וחיבור בין מערכות. 

פיתוח עסקי - זיהוי הזדמנויות עסקיות, חיבור וזיהוי המגמות 	 
במשק, בניית אסטרטגיה בשיתוף עם המכירות והשיווק בכדי 

להשיג את היעדים, שיפור ויצירת גידול ברווחיות באמצעות חיבור 
המכירות לתפעול והרכש, בנייה של מודלים המאפשרים גידול, 

רכישות ומיזוגים, יצירת שותפויות עסקיות, שותפות בבנייה של 
מוצרים חדשים ומודלים חדשים.

בנייה של מודלים כלכליים המאפשרים גידול וצמיחה. 	 

ניהול  והובלה של פרויקט החל משלב הרעיון ועד לתפעולו בפועל. 	 
ניהול הפרויקט על כלל היבטיו- אסטרטגיה, תוכנית עבודה, 

יעדים ומטרות, תפעול, הון אנושי, כלכלי פיננסי וכד'.

חב' אוויס- מעבר לשיטת דיווח לפי כללי ה- IFRS, בניית 	 
אוטומציה לתהליכי עבודה ידניים , גיוסי הון חוץ בנקאיים, חיזוק 

רוחבי של הבקרה הפנימית בארגון, איתור חשיפות פיננסיות 
וחסימתם ע"י הפרדת תפקידים , פירוק ואפיון מחדש של תהליכים 

תפעוליים ופיננסיים והגדרת בקרה מתגלגלת שתאפשר לארגון 
לזהות בכל נקודת זמן מידת חשיפה.

רכש - ניהול מחלקת רכש לרבות ניהול מו"מ, ניהול חוזים, עבודה 	 
מול ספקים, הגדרת תהליכי עבודה ומתן שירות פנים ארגוני.

ניהול פרויקטים - ניהול  והובלה של פרויקט החל משלב הרעיון 	 
ועד לתפעולו בפועל. ניהול הפרויקט על כלל היבטיו- אסטרטגיה, 

תוכנית עבודה, יעדים ומטרות, תפעול, הון אנושי, כלכלי פיננסי 
וכד'.
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