
שם משפחהתאריך סיום

מאור30/11/2022

קארו10/05/2023

ענברי31/03/2023

מרמור13/11/2022

אורן01/07/2022

ברנפלד בן יוסף01/07/2022

שני01/07/2022

יעקובי14/04/2022

מייזל13/11/2022

קציר05/04/2023

ויינטראוב13/11/2022

קארו03/05/2023

שמר13/03/2022

קארו13/11/2022

שולמן13/11/2022

מאיר29/12/2023

מנחם24/11/2023

אזולאי25/09/2022

ברקוביץ30/10/2022

גורן11/11/2022

כהן14/09/2024

ליפשיץ28/10/2022

לפידות25/09/2022

קנטור09/09/2022

אנצ'יקובסקי06/04/2023

בן-משה יהודה24/08/2024

לוי24/08/2024

מגדליק05/11/2021

שרון06/04/2023

תורג'מן19/12/2023

בן-חיים

(ERCAS  B.V.(Managing Director

דניאל56598725דירקטור/חבר

Dynamit Nobel Defense

 Rafael USA, Inc

משה58455460דירקטור/חבר

אריאל22136576דירקטור/חבר

שם פרטית.זתפקיד

PAP TECHNOS INNOVCION S.A

ישי51265791דירקטור/חבר

אלינה306378092דירקטורית

נעמי39770391דירקטורית

חגית38343042דירקטורית

צבי23817711דירקטור/חבר

EILAT CORPORATION

שוקי55625529דירקטור/חבר

מירי24640252דירקטורית

שרית24906117דירקטורית

RAFAEL INDIA COOPERATION & CONSULTING   LTD

אריאל22136576דירקטור/חבר

אביבה58249541דירקטורית

אריאל22136576דירקטור/חבר

RAFA LATINO

גדי51952513דירקטור/חבר

Rafael Far East PTE

רונן56420045מנכ"ל

ניצה54090477דירקטורית

חנה17179458דירקטורית

איסורד בע"מ

אהוד50163252דירקטור/חבר

רפאל55106108יו"ר

אות המוצר הירושלמי בע"מ

נריה26615765דירקטור/חבר

אלי57176331דירקטור/חבר

משה57080467דירקטור/חבר

אירית64598063דירקטורית

אלתא מערכות בע"מ

ערן27428697דירקטור/חבר

רחל53623419דירקטורית

דדי52256245דירקטור/חבר

יוסי6909253דירקטור/חבר

אמריליס בע"מ

רישאר69979904מנכ"ל

אמירה24843773דירקטורית

יואב57748758מנכ"ל

רשימת דירקטורים מכהנים נכון לתאריך 01.10.2021
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אביטל12/12/2023

בכר10/05/2023

בלו22/02/2024

בן אלי10/07/2024

לקסר12/11/2023

עובדיה קייסן23/11/2023

אדמתי12/02/2023

דוד14/11/2021

מליניאק26/12/2021

עיני07/11/2021

גז30/11/2023

לוטוק קליין28/11/2023

לרר16/03/2023

צדוק

קראוס29/03/2023

ממרוד23/06/2022

שחר

שמעון02/03/2022

אבו-מערוף02/05/2023

אלוני03/01/2024

בורנשטיין

בלוך07/03/2022

הלמן03/01/2024

מור בן עוזיאל06/04/2024

צרפתי02/05/2023

דניאל

מאיר17/02/2023

לביא01/06/2026

מזאוי29/12/2023

עוזני06/01/2022

שמאי08/10/2021

מועלם

גורן10/01/2024

דורון55072771דירקטור/חבר

יהודה956631דח"צ

אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ

שירית33297748דירקטורית

דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור להשכרה בע"מ

אהוד55691760דירקטור/חבר

בית התפוצות

אפרת55138689דירקטורית

אבי55311997דירקטור/חבר

ניסים28795516מנכ"ל

טל66107293דירקטורית

יצחק56126238דירקטור/חבר

יעל58326216דירקטורית

הוועד המנהל של האגודה לתרבות הדיור

מיכל69924728דירקטורית

ענבל33078270מנכ"לית בפועל

רוני65013914דירקטור/חבר

דב73071235דירקטור/חבר

החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ

וסאם29777471דירקטור/חבר

החברה הישראלית לחקר מדעי החיים בע"מ

עמנואל22153399דירקטורית

ברוך59711101מנכ"ל

ראובן57982449מנכ"ל

צביקה59080622דירקטור/חבר

שלמה23851207דירקטור/חבר

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

שמעון57852212מנכ"ל

אורן24163875דירקטור/חבר

ליאת31812241דירקטורית

עופר56002546יו"ר

מאשה311791552דירקטורית

משה56349079מנכ"ל

רותם33609454דירקטורית

החברה הממשלתית לתיירות בע"מ

עידן39261375מנכ"ל

מיכאל28369106דירקטור/חבר

עמוס53215869דירקטור/חבר

שרון27845551דירקטורית

החברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכון

אילן23788318מנכ"ל

החברה לחינוך ימי בישראל (בתיה"ס הימיים)

אבינועם53407888מנכ"ל



שם משפחהתאריך סיום שם פרטית.זתפקיד

רשימת דירקטורים מכהנים נכון לתאריך 01.10.2021

בסכס31/05/2026

גיזנבורג14/10/2021

הכט19/12/2023

וורצמן13/03/2022

פאלוך19/12/2023

צוקרמן17/11/2023

צ'רניחובסקי06/02/2024

אבי טל24/03/2023

אגברייה23/12/2021

מטר26/05/2022

סטרומינגר03/08/2022

נאבל08/02/2023

דור24/10/2021

שילון03/03/2022

ארביב10/06/2022

בר קמה24/05/2024

מיש ורד18/08/2022

שחר04/03/2022

צפת

בן עוז02/12/2022

פורת16/04/2023

בן ארי

כהן30/11/2023

לפידות23/10/2022

מלקו25/09/2022

עמית27/12/2023

רבינוביץ25/09/2022

רינקוב05/04/2023

הירש01/10/2024

יהונדב23/09/2022

סויסה12/06/2024

עשת10/11/2021

תנא27/04/2023

אהרן32025900דירקטור/חבר

אביטל15457781דירקטורית

אברהם27727213יו"ר

טל38618906מנכ"ל

איריס58251208דירקטורית

החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ)

הישאם25968579דירקטור/חבר

החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע"מ

ג'קי17586751דח"צית

החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ

ראובן67388157דירקטור/חבר

אסעד23250871דירקטור/חבר

אריה28522290דירקטור/חבר

צביקה12001277דירקטור/חבר

החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע"מ

הרצל52354149דירקטור/חבר

עדה24964595דירקטורית

עירד חיים33658824דירקטור/חבר

יצחק5214218דח"צ

החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ

אורלי29543717דח"צית

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

החברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ

סיגל29368214דירקטורית

יובל22215727מנכ"ל

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

צילה51348837מנכ"לית

טל23622442דח"צית

יהל57484826דירקטור/חבר

אבי31916968דירקטור/חבר

אריאלה52911476דירקטורית

נתנאל61667267דירקטור/חבר

צגה15567522דירקטורית

החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בע"מ

הרצל54068481מנכ"ל

אוריאל27931070דירקטור/חבר

אביטל34939389דירקטורית

זהבה4912101דירקטורית

יאיר37595915דירקטור/חבר

שלומי39048525דירקטור/חבר

מוטי13032602דירקטור/חבר

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

בועז22184980מנכ"ל
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בלוי30/11/2023

ישורון02/11/2023

כהנא30/11/2023

נווה

טילמן22/11/2023

יעקב23/06/2022

נבון22/11/2023

פיינשטיין04/04/2026

קיזמן19/12/2023

רוזנברג18/03/2022

בר-דב02/03/2022

גילת23/11/2023

גרוס28/11/2021

גרינבוים29/12/2021

כהן29/12/2023

פיצ'וטו

רוזוליו13/05/2022

אסרף04/03/2022

גולדנשטיין29/04/2022

קלעג'י04/03/2022

שוינגר

דש

אבידור14/04/2022

בן נון25/08/2024

לוקר19/03/2023

לנגרמן06/05/2022

עמינח28/10/2022

פרבר08/05/2024

צ'חנובר02/06/2022

אקלה30/11/2023

יששכר02/11/2022

קופל04/11/2022

קראוס31/03/2023

עופר29/03/2023

שלם

עזריאל יונה9852468יו"ר

אסף23628290דירקטור/חבר

קובי53041117מנכ"ל

המועצה הישראלית לצרכנות

יואל55517619יו"ר

שרון29553617דירקטורית

הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מ

חנה27430529דירקטורית

דוד50881812יו"ר

עמיחי38362612דירקטור/חבר

המכון הגיאופיסי לישראל

אהרון11339900דירקטור/חבר

אריה52078797דירקטור/חבר

ורוניקה13611488דירקטורית

הדסי34079475דירקטורית

עופר57047870מנכ"ל

המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים

רפאל פנחס29341351דירקטור/חבר

מיכל52892924דירקטורית

הנרי אורי22270763מנכ"ל

עידו50564426דירקטור/חבר

גלית27304120דירקטורית

דוד69136745דירקטור/חבר

איה58423211דירקטורית

יוסי68003466דירקטור/חבר

הרשות לחינוך והכשרה ימיים

גיורא22658157מנכ"ל

התעשייה האווירית לישראל בע"מ

עמרם72129034דירקטור/חבר

יוסף57068744מנכ"ל

יוסף5991468דירקטור/חבר

ח.ל.ד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ

וונדה15929441דירקטור/חבר

ראם57345274דח"צ

ליאור300167814דירקטור/חבר

הראל22147995דירקטור/חבר

אתי24676587דח"צית

אסתר51737104מנכ"לית

חברת "המשקם" לתעסוקת קשישים ובעלי כושר עבודה מוגבל בע"מ

מיכל33962945דירקטורית

חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ

סופי22486120דירקטורית

שחר43228022דירקטור/חבר

איתי14219257דירקטור/חבר
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אבו סאלם28/08/2022

אפרתי18/03/2022

גולדשטיין

דבי18/03/2022

זליקוביץ14/10/2021

יששכר27/02/2022

פחימה27/02/2022

צאיג31/12/2021

אורן אלעד09/09/2022

אלון03/12/2023

ארביב28/12/2023

בלוך

דרוקר09/09/2022

הניג03/12/2023

ודמני07/09/2022

חלבי07/11/2023

חסיד03/12/2023

מנלה02/09/2022

פורר23/01/2022

רון-טל30/09/2022

שפיגלר בן אורי28/11/2023

אלבז06/02/2024

גולן06/02/2024

הוזמן בכור17/03/2023

זנה07/03/2025

זקן08/12/2021

יגל11/12/2022

כהן03/01/2024

צור10/12/2023

רייש גולדשטיין08/12/2021

שניידר24/02/2024

אור-חן23/12/2021

ארמוני10/03/2022

בן ישי09/11/2023

זינגר12/02/2023

זלצמן

כהן10/12/2023

רפלד28/03/2023

ששון09/11/2023

בינג02/03/2022

בלומנטל

עאוני59888347דירקטור/חבר

חזי56599996יו"ר

רונית59767368דירקטורית

מרסדס69915577דירקטורית

דורון56756729דירקטור/חבר

דליה54536339דירקטורית

חברת דואר ישראל בע"מ

יעקב62183678דירקטור/חבר

דניאל51283893מנכ"ל

יואב56125701דירקטור/חבר

אפרים50682דירקטור/חבר

שלמה54186754דח"צ

עופר56002546מנכ"ל

חברת החשמל לישראל בע"מ

ענת58744269דירקטורית

ניסים55434195דירקטור/חבר

יפתח54067939יו"ר

מאיר55424782דירקטור/חבר

אריק54269535דח"צ

דבורה54051719דירקטורית

אברהם38886511דירקטור/חבר

יקי יעקב51171858דירקטור/חבר

דיאנה34989756דירקטורית

מתן39435102דירקטור/חבר

גלעד32778912דירקטור/חבר

משה58747718מנכ"ל

נאוה58281882דירקטורית

אורנה24570202יו"רית

חברת נמל אשדוד בע"מ

יוסף23749864דירקטור/חבר

אורן61112496דירקטור/חבר

עופר24048084דירקטור/חבר

ליזה27927821דירקטורית

אשל12003430יו"ר

שאול14145940דירקטור/חבר

חברת נמל חיפה בע"מ

נטלי60123700דירקטורית

שבתאי14612204דירקטור/חבר

יוליה17699109דירקטורית

חברת נמלי ישראל - פיתוח  ונכסים בע"מ

עלי39526033דירקטור/חבר

יצחק56004914מנכ"ל

אסף57778359דירקטור/חבר

רונן24511776דירקטור/חבר

מנדי51507176מנכ"ל

עמרי56768971דירקטור/חבר
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ברזילי27/10/2021

יצחקי20/02/2022

עדן בן דוד01/06/2024

קלינגר14/10/2021

איל21/11/2021

בן מאיר02/09/2022

דון יחיא04/02/2022

הררי06/04/2024

בנלולו10/12/2023

גליק10/11/2024

סמור24/02/2024

רישפי21/11/2021

ברזילי11/11/2022

וייל20/04/2023

ליכטמן18/03/2025

פכטר26/01/2024

ששון26/01/2024

מייקסנר31/08/2022

רז

מוריה

מייקסנר31/08/2022

הר-אבן

כרמון04/11/2021

לנדאו08/01/2023

פרי10/11/2021

רוטשטיין28/01/2022

רן11/11/2021

הבר08/02/2023

מורלי14/09/2022

אוחנה08/12/2023

חרות

לוי08/12/2023

מוניץ28/11/2021

סויד08/03/2023

שוורץ28/11/2021

איתמר33641606מנכ"ל

ישי33760711דירקטור/חבר

רם55485932דירקטור/חבר

חברת נתיבי איילון בע"מ

בנימין33547803דירקטור/חבר

אליס59054635דח"צית

נפתלי65362436דירקטור/חבר

עוזי59634246יו"ר

אורית56398993דירקטורית

חברת פארק אריאל שרון בע"מ

רועי35678473דירקטור/חבר

חיים צבי53623989מנכ"ל

סעיד28344117דירקטור/חבר

יניב25336868דירקטור/חבר

חברת נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים (נת"ע)

דניאל12288544דירקטור/חבר

חברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע"מ

מיכאל54940267דירקטור/חבר

ניר59113993מנכ"ל

אריה51350320דירקטור/חבר

מוטי5295449דירקטור/חבר

מרטין26008078דירקטור/חבר

דן54947924מנכ"ל

עופר57429391דירקטור/חבר

זאב50104165דירקטור/חבר

עוזי1313212יו"ר

חברת רפאל - מערכות לחימה מתקדמות בע"מ

יואב22219604מנכ"ל

צפורה51528933דירקטורית

חברת רכבת ישראל מטענים בע"מ

כתריאל55881270מנכ"ל

מיכאל54940267דירקטור/חבר

ברק55673966מנכ"ל

גד59646455דירקטור/חבר

סימונה57525149דירקטורית

חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ

יוסף25068040דירקטור/חבר

יוסף5040829דירקטור/חבר

"חלמיש - חברה ממשלתית עירונית לדיור לשקום ולהתחדשות שכונות בת"א יפו בע

דינה52162021דירקטורית

מנחם65427114דירקטור/חבר

כביש חוצה ישראל בע"מ

נחמה50310036דירקטורית

ורד57534059דירקטורית
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אבן זהב מייטין04/02/2022

בשארה08/03/2023

פרידגוט02/03/2022

שנבך

אזרזר21/12/2023

אלמור30/11/2023

פניאס

אלוני31/03/2025

אלבשן28/11/2023

גולדשטיין28/02/2026

ורטהיים31/03/2023

נעים05/06/2024

סיטבון05/06/2024

פריש07/04/2024

אנוך04/03/2022

וינטר04/02/2022

כהן06/11/2022

מוטעי17/11/2023

מרדכי24/10/2021

סבאג17/03/2024

פרלוק19/12/2023

צאיג17/08/2022

וינטר24/03/2022

זלמן מלאך08/03/2023

מרדכי17/11/2023

צנטנר10/06/2022

היברט

אצור12/12/2021

הוכנר מרום14/04/2022

חצור26/12/2021

טולדו06/03/2024

כהן31/08/2024

שוקייר08/01/2023

שמילה03/12/2023

תורג'מן12/12/2021

חוסאם23391113דירקטור/חבר

יעקב1190974דירקטור/חבר

רונית13340815דירקטורית

מדרשת שדה בוקר

דרור51870475מנכ"ל

מוזיאון ישראל

יעל31810435דירקטורית

יורם57815607מנכ"ל

דן57940363מנכ"ל

כפר הנוער מאיר שפיה

דפנה33361312דירקטורית

מאיר55429369דירקטור/חבר

שרה7769250דירקטורית

עידן25618174דירקטור/חבר

עומרי38124558דירקטור/חבר

יובל24605834דירקטור/חבר

מקווה ישראל - כל ישראל חברים

שרית36387983מנכ"לית

עטאללה25845892דירקטור/חבר

חיים52028057דירקטור/חבר

מרדכי53357869יו"ר

אלי27760628מנכ"ל

יורם22122063דירקטור/חבר

מקורות חברת המים בע"מ

נעמי55373187דירקטורית

אבי52827060דירקטור/חבר

ניר24431322דירקטור/חבר

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח

מישל הנרי68200203מנכ"ל

רונית22512305דירקטורית

מרדכי53357869דירקטור/חבר

שושי23514995דח"צית

מקורות ייזום ופיתוח בע"מ

אבי52827060דירקטור/חבר

מימון58671405דירקטור/חבר

יורם22107098מנכ"ל

בשארה23465222דירקטור/חבר

שרון300254901דירקטורית

אייל21965959דירקטור/חבר

נגה - ניהול מערכת החשמל בע"מ

אסף32148199דירקטור/חבר

דורית סיגל מישל58005075דירקטורית

שלמה סמי68953827יו"ר

נצר השרון בע"מ
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מנדלס23/11/2022

נאור15/05/2024

תורג'מן12/01/2023

בירגר08/03/2023

בלוך08/03/2023

דויטשמן08/03/2023

דותן31/05/2026

שפילינגר קראבץ08/03/2023

מתוק06/04/2024

פדן21/05/2023

שושן02/09/2022

תורג'מן

בונפיטו04/02/2022

בוסקילה10/12/2023

גרשקוביץ12/12/2023

ליבוביץ-טטונגל04/02/2022

ליפובצקי19/03/2023

מורלי10/12/2023

עמדי10/12/2023

פרץ

אילוז אקרם22/11/2023

ביטון10/05/2024

בר אדון19/11/2023

זילברשטיין19/11/2023

מלכין16/01/2026

נדיר27/01/2023

פארס28/11/2023

רבליס22/11/2023

שלו אמסלם11/09/2022

ברזילי23/12/2021

ג'ראיסי סאלם18/05/2024

קליין24/02/2023

רוטנברג17/03/2024

רם18/05/2024

שהרבני01/11/2021

שמיר04/04/2024

גורן26/12/2021

דקל17/04/2022

חיימוביץ30/11/2023

אברהם57297723דירקטור/חבר

נתיב האור בע"מ

דורון50538198דירקטור/חבר

עופר56002546יו"ר

יפתח57267684מנכ"ל

רחל29606316דירקטורית

לילך24662348דירקטורית

עופר24011330דירקטור/חבר

שמואל11531761מנכ"ל

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

מלי59802611דירקטורית

איתן58105222דירקטור/חבר

גיל57719221מנכ"ל

ליאת31984867דירקטורית

יגאל53623708יו"ר

יואל17251885דירקטור/חבר

קטי67662296דירקטורית

לנה310347174דירקטורית

אפרת32442048דירקטורית

נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

מיכל25404716דירקטורית

מקסים ניסים33771981דירקטור/חבר

יעקב59797787מנכ"ל

פאר54097290דירקטור/חבר

יאיר40848699יו"ר

נתן58090614דירקטור/חבר

גלעד28649002דירקטור/חבר

ניסים68892546מנכ"ל

עמידר החברה הלאומית לשכון בישראל בע"מ

יעל59197673דירקטורית

יהלי17332271יו"ר

האלה23478068דירקטורית

'יצחק ג'ורג64562358דירקטור/חבר

יעקב23837370דירקטור/חבר

ענבל חברה לבטוח בע"מ

אורית14299119דירקטורית

עמאד56938475דירקטור/חבר

הלנה304636319דירקטורית

יזהר51520237דירקטור/חבר

גיל55974604דירקטור/חבר

עודד53528808דירקטור/חבר

ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ

אלון22114599דירקטור/חבר

מנשה22568570דירקטור/חבר

מעוז31484934מנכ"ל בפועל
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ימין

יפרח12/12/2023

סלע13/03/2022

שדר טוביאס26/12/2021

הנקין19/11/2023

טולידנו29/11/2023

לוביניקר29/11/2023

דרוקר17/05/2023

סאסי

גוזמן19/03/2023

כריים17/02/2023

אשכנזי06/10/2021

ח'לף16/03/2022

גנות21/11/2021

דניאלי21/11/2021

כהן24/03/2022

כלפון24/03/2022

לוי

פריש24/03/2022

בן נתן23/06/2022

'ינקוביץ14/04/2022

תורג'מן

דודקביץ28/02/2023

מזרחי06/02/2024

מזרחי06/02/2024

חסדאי10/11/2021

חסדאי10/11/2021

איפרגן13/07/2022

דגן24/05/2024

דהן09/01/2022

עזרא59766295מנכ"ל

אליעזר78946985דירקטור/חבר

רחל56591803דירקטורית

עירית27805340דירקטורית

פרזות - חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים בע"מ

ארז22765507דירקטור/חבר

גבריאל56106818יו"ר

יעקב50412964דירקטור/חבר

קו מוצרי דלק בע"מ

אמין59426858דירקטור/חבר

קו צינור אירופה אסיה בע"מ

ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ

לינדה57496788יו"רית

ק.ה.ר קרן השתלמות לרוקחים בע"מ

רמי1118132דח"צ

ואיל28175180דירקטור/חבר

פתוח מזרח ירושלים בע"מ

לב310268610דירקטור/חבר

בנימין57827537מנכ"ל

איציק54937867מנכ"ל

יעל52818002דירקטורית

אילן55494736דירקטור/חבר

ארז28557239דירקטור/חבר

יעקב67940882דירקטור/חבר

רפאל50901131דירקטור/חבר

קרנות השתלמות למורים וגננות - חברה מנהלת בע"מ

דודי40720179דירקטור/חבר

קרנות השתלמות למורים תיכוניים, סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ

שמואל53619938מנכ"ל

קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד

מיקי59680421דירקטור/חבר

קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

רויטל28765774דח"צית

סיון33690249דירקטורית

גיל58374265יו"ר

עדי31787765דירקטורית

רהב28963528דירקטור/חבר

רותם גמב"ה

גדעון8603391דירקטור/חבר

רותם תעשיות בע"מ

דודי40720179דירקטור/חבר

.רותם אינק

גדעון8603391דירקטור/חבר
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סדן

רז גרינברג09/01/2022

בנימין אגמון26/11/2021

גלר06/03/2024

הושיע17/03/2024

לוי17/03/2024

לוי04/01/2024

לוי06/02/2024

מייקסנר25/06/2024

פורטנוי17/03/2023

רייך31/10/2023

שמעוני17/12/2023

והבה30/01/2022

כהן08/05/2024

לנג09/10/2023

לרנר19/12/2023

פרוימוביץ03/12/2023

גור גרשגורן

דניאלי02/06/2022

חטיב18/08/2022

כהן19/08/2022

פלדמן18/08/2022

בונן16/03/2023

גולדנברג18/02/2025

מורלי31/03/2023

סבג30/11/2023

בן עמי

הבלין27/10/2021

קרסנר23/12/2021

שרוני28/07/2023

חתוכה10/04/2026

רדקר08/05/2026

אברהם16/06/2022

אריאלי18/05/2024

חיימוביץ07/10/2023

ראובן24996530דירקטור/חבר

אסתר טלי43443712דירקטורית

רכבת ישראל בע"מ

יעל300973195דירקטורית

שלומית54131271דירקטורית

יורם57117293מנכ"ל

שגית29373123דירקטורית

משה24073876יו"ר

שביט בע"מ

מגלי50793751דירקטור/חבר

זיו25078544דירקטור/חבר

מיכאל54940267מנכ"ל

רות24807927דח"צית

אבי57083412דירקטור/חבר

אודי32346934דירקטור/חבר

מנצור23377799דירקטור/חבר

שירותי קורספונדנציה בע"מ

גתית25039579מנכ"לית בפועל

רפאל50901131יו"ר

עודד29524519דירקטור/חבר

חיים32083818דירקטור/חבר

שחמ - מקורות ביצוע בע"מ

אלי27760628דירקטור/חבר

עמית27859255מנכ"ל

טלי33120577דירקטורית

דליה58261801דירקטורית

שקמונה חברה ממשלתית עירונית לשקום הדיור בחיפה בע"מ

לוי לידור301806808דירקטור/חבר

רות58218454מנכ"לית

שלומי38131389דירקטור/חבר

אסתי61987996דירקטורית

תעבורה ימית אשדוד בע"מ

אביחי27982248מנכ"ל

תעבורה ימית חיפה בע"מ

אסתר54216155דירקטורית

דוד52254703דירקטור/חבר

תומר - חברה ממשלתית בע"מ

מורדי53661476מנכ"ל

מנחם28136729דירקטור/חבר

יאיר43241512דירקטור/חבר

ערן22344576מנכ"ל

צדוק13743208מנכ"ל

תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

ארנסט15517147דירקטור/חבר
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ח'לף16/03/2022

חן14/04/2022

פולני13/02/2024

קלצ'ין06/10/2021

שוורץ23/12/2021

שרון18/05/2024 ליאת25488883דירקטורית

רונית22339766דירקטורית

ניב57764730דירקטור/חבר

משה54931027יו"ר

אמין59426858דירקטור/חבר

דן50769249דירקטור/חבר


