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B.A מנהל עסקים
האוניברסיטה הפתוחה

שפת אם עברית 

רמת שפת אם אנגלית 

מנהל פרויקטים בכיר- ארה"ב.
Intel ltd
  )Under Replay Technologies ltd. Exit(

 MX1
 former known as: RR Media Ltd/RR(
).Media Inc

2015 - 2013
מנהל תפעול בכיר לאזור צפון אמריקה

 2010-2013
מנהל מחלקת תפעול, תחנת הלווינים, 

עמק האלה- ישראל.

מנכ"ל ובעלים משותפים 
צ'ק-אפ ייעול וחיסכון בע"מ

מנהל תפעול ופרויקטים

meant2b@meant2b.co.il

ניהול יחידה עסקית – ניהול יחידת רווח והפסד. גיוס עובדים, 	 
בניית אסטרטגיה ותהליכי עבודה, פיתוח מנהלים בארץ ובחו"ל 

)ארה"ב, דרום אמריקה, אירופה(. 

ניהול עובדים - ניהול ישיר ועקיף של עשרות עובדים, ניהול 	 
ישיר של מנהלי מחלקות. ניהול עובדים במחלקות ההנדסה, 
חדרי השליטה והבקרה, חדר השידור, תשתיות, לוגיסטיקה, 

אדמיניסטרציה, ביטחון ואחזקה.

הקמה, ניהול והובלה של חברה, פעילות עסקית, מיזם. 	 

תפעול וניהול אופרציה - ניהול ארגון ואופרציה,  בעל 	 
מורכבות גבוהה , תוך הבנת צורכי הלקוח וחווית השירות לה הוא 

מצפה. ניהול כלל היבטי התפעול, ההנדסה והאדמיניסטרציה 
היום יומיים: תוכניות העבודה וניהול המשאבים, ניהול משימות 

ההנדסה ותעדופן בראיית לקוח, לוגיסטיקה, ביטחון, בטיחות, 
חשמל, מיזוג, היתרים ורשויות. 

תשתיות – תכנון והקמת תשתיות מורכבות, וביניהם תכנון 	 
והקמת תשתיות בתחנת הלוויינים בעמק האלה, הקמת תשתיות 

בתחנת הלוויינים בארה"ב ואצל לקוחות שונים בעולם.  ניהול כלל 
התשתיות הקריטיות במתקני החברה השונים לזמינות מירבית 

365/7/24. ניטור, בקרה ותפעול תקלות של מאות ערוצי טלוויזיה 
ורדיו, 24/7/365.

 2015 ועד היום

 2015 – 2010 

2010 – 2003 

חנוך	פז
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הנעת עובדים בסביבה תרבותית עם שונות גבוהה. ניהול צוותי 	 
עובדים אמריקאיים, היספניים, אירופאים, ישראלים ודרום 
קוריאנים תוך התמודדות עם רב התרבותיות וחוקי העבודה 

השונים.

עבודה בשוק הגלובאלי, הבנת פערי תרבויות והנעת תהליכי 	 
לקוחות תחת פערים אלו.

חברת MX1 - הקמת אתר עמק האלה, הקמת מערך האופרציה 	 
 .MX1 האמריקאי של

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 - הטמעת פעילותן של שתי חברות שנרכשו 	 
על ידי RR Media לארגון האופרציה המקומי בארה"ב.

ניהול פרויקטים - ניהול פרויקטים תוך אחריות מלאה משלב 	 
טרום המכירה דרך שלבי ההתקנה וכלה בניהול הלקוח והמערכת 

לאורך חיי ההסכם.

ניהול לקוחות ושירות – ניהול לקוחות באזורים גאוגרפיים 	 
שונים )אירופה, המזרח הרחוק, ארה"ב, דרום אמריקה( , ניהול 

ממשק הלקוח לרבות מימוש הסכמי השירות, פיקוח על מחלקות 
התפעול וההנדסה ווידוא delivery שלם תחת תנאי ההסכם. 

תהליכים, מתודולוגיות  ושיטות עבודה - הובלת כלל 	 
התהליכים הפנים ארגוניים וחוץ ארגוניים הקשורים למערכות 

החברה ולקוחותיה באזורים הגיאוגרפיים השונים תוך ממשק רחב 
מול מחלקות תפעול, הנדסה ומכירות.

ניהול והקמת אתרים רווי טכנולוגיה, תשתיות  ומורכבות תפעולית 	 
ולוגיסטית.

ניהול פרויקטים תוך שימת דגש על מימוש צורכי הלקוח, יעילות 	 
תפעולית ופיננסית. 

תכנון והקמת מיזמים והפיכתם למניבים.	 

 	 Replay -הקמת שידורי הכדורסל ב - Replay technologies
 ,Intel מוצר שהוביל בסופו של דבר לרכישתה ע"י ,technologies
הקמת שידורי הכדורגל ב- Intel Sports Group )כרגע במועדוני 

)Real Madrid CF -ו FC Barcelona הכדורגל
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