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MBA במנהל עסקים )התמחות במימון(
אוניברסיטת תל-אביב

BA בכלכלה )בהצטיינות(
אוניברסיטת תל-אביב

השתלמות בבנקאות בינלאומית
בנק MHT, ניו-יורק

קורס שיווק בינלאומי וסחר חוץ
מכון היצוא הישראלי

קורס תפקידי הדירקטור הלכה למעשה
המרכז הישראלי לניהול

רמה גבוהה עברית ואנגלית 

בסיסית צרפתית 

יועץ עסקי עצמאי מעוף 
)הרשות לעסקים קטנים ובינוניים(

סמנכ"ל כספים החברה הכלכלית לפתוח 
באר שבע בע"מ

יועץ פרטי עבודות יעוץ ופרויקטים ללקוחות 
עסקיים שונים בארץ ובחו"ל

סמנכ"ל כספים חברת "שרותי השומרים" 

יועץ כלכלי ליו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת

VICE PRESIDENT בשליחות הבנק בסניף 
ניו-יורק, מנהל מדור בהנהלה הראשית 

בנק הפועלים בע"מ

סמנכ"ל כספים וכלכלה מפעלי תובלה 
בע"מ )מקבוצת כימיקלים לישראל(

1995-1997 )במקביל(
 INTRACIL CHEMICALS מנכ"ל חברת

B.V. בהולנד.

נמל אילת

2014 – 2010 
סמנכ"ל כספים

  2009 - 2010
מנכ"ל בפועל

2009 – 2006
סמנכ"ל כספים

סמנכ"ל כספים

meant2b@meant2b.co.il2015 - היום 

 2006 - 2014 

2003 - 2006 

 2001 - 2003 

1992 - 2001 

1989 - 1992 

1986 - 1988 

 לפני כן

דורון	סלונים
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הובלת התכנון האסטרטגי הרב שנתי, תכנון עסקי וקביעת יעדי 	 
חברה אגרסיביים ועמידה בהם, לצמיחת חברה

ניהול כלכלי וניהול פיננסי של חברות בארץ וחברות בינלאומיות 	 
פרטיות וציבוריות  

נמל אילת - אחריות וטיפול בהפרטת נמל אילת. מהכנת "חדר 	 
מידע" ו"דיו דיליג'נס" ,מענה לשאלות קונים פוטנציאליים, הכנת 

חומרים נוספים לקונים, קבלת הסכמת ההסתדרות והוועדים 
להוצאת כספים מקרנות הפנסיה )דבר שהיה הגורם המכריע 

להסכמת הקונים לקנות את הנמל( ,חתימה על הסכם חדש עם 
כי"ל )כלקוח אסטרטגי התלוי בנמל הם היו מודאגים ממעמדם 

לאחר ההפרטה( ועד להשלמת ההפרטה בהתאם להחלטת 
הממשלה.

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 כספים - ניהול כספים בחב' פרטיות וציבוריות  הפועלות 	 
בארץ ובחו"ל.  אחריות לכל תחומי הכספים בחברה לרבות: מימון, 

חשבות, כלכלה, תכנון אסטרטגי, בקרה, ביטוח, גזברות, הנהלת 
חשבונות, מזכירות החברה, לקוחות, ספקים.

הקמה והובלה - הקמה והובלה של מערך כספים ומערך השקעות 	 
מקצועי לרבות גיוס צוות, בכפיפות  מנכ"ל ויו"ר דירקטריון.

הנהלה ודירקטריון - מנכ"ל וחבר הנהלה בכיר. דירקטור/מנהל 	 
בכל חברות הבנות והשותפויות של החברה, עבודה מול משקיעים, 

חברי דירקטוריון ובעלי המניות בארץ ובחו"ל. 

מדיניות, מתודולוגיה ואסטרטגיה - שותף מרכזי בקביעת 	 
מדיניות החברה במכלול התחומים.

שיקום והבראה - 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 עובדים - בניית צוותים המתאימים לתרבות הארגונית 	 
וניהולם, יצירת לכידות קבוצתית, חיבור לחזון ולמטרות החברה 
)בהתייחס לשוני בתרבות העבודה במדינות שונות(. יו"ר הצוות 

שיקום והבראה  בחברות, הבראתן והובלתן למסלול של צמיחה 	 
ורווחיות.

חשיפה וניהול סיכונים פיננסיים ותפעוליים בחברות גלובליות.	 

חברת השומרים – הובלת תהליך שיקום והבראה- ביצוע מהלך 	 
של הבראה פיננסית.

למו"מ עם ועד העובדים ועוד.

רכישות ומיזוגים - אחריות וטיפול ברכש חברות, מיזוגים 	 
ומכירת חברות ושותפויות. 

תהליכים ונהלים - בנייה, הגדרה והטמעה של נהלי החברה 	 
הפנימיים, כתיבת נהלי SOX של כל החברה, פיקוח על יישום 

הנהלים.

מימון ואשראי- התנהלות שוטפת מול המערכת הבנקאית 	 
בישראל ובחו"ל, ניהול מו"מ והשגת הלוואות וקווי אשראי חדשים 

לחברה.

ביטוח - ניהול מערך הביטוחים בחברה, טיפול בביטוחים 	 
מקצועיים ועבודה מול גופי ביטוח ויועצים מקצועיים בארץ 

ובחו"ל. ניהול המערך הפנסיוני. 

 	 ) ERP )SAP  טכנולוגיה ומחשוב - הטמעת מערכת מיחשוב
ומערכות נוספות. 

רגולציה ומשפט - ניהול המחלקה המשפטית, עבודה מול יועצים 	 
משפטיים ורו"ח חיצוניים בארץ ובחו"ל 
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