
 ל אסם ישראל"איציק צאיג מונה למנכ: מינויים חדשים
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  :המתמחה במיסוי ',מינויים חדשים במשרד עורכי הדין גולדמן ושות

במקביל לתפקידו החדש במשרד . שנים בתחום המסים והפיננסים 11- כהעובד, ויקטור עטיה) ח"רו(ד "עו

ונמנה עם הסגל האקדמי של המכללה למנהל בחוג ,  קבוצות רכישה בתל אביבמשמש עטיה גם כמנהל

 .  בקורסי המסים השוניםלחשבונאות

לאחר מכן שימש כעוזר . 1א " שומה תשם שימש כמפקח בפקיד, את דרכו החל עטיה ברשות המסים

ל כספים "כמו כן שימש גם סמנכ.  ורם בלינקובל משרד הפנים בתקופת כהונתם של אוסקר אבוראזק"מנכ

 . 'ח רווה רביד ושות" משרד רור במחלקת המיסים של'בחברה מסחרית ומנג

בתיקי מיסוי , בנושאי גבייה, רכוש ומס רכישה,  התמחתה בתיקי מס שבחד אפרת מויאל קיטייניק"עו

 קיטייניק בוגרת תואר שני במשפטים במסלול המסחרי. מיסוי אופציות ומיסוי בינלאומי ,חברות משפחתיות

  .בתחום מיסוי המקרקעין, והתמחתה במחלקה המשפטים של רשות המסים, תל אביב' באונ

כמו .  ובמחלקה הארצית לתיקים מיוחדיםמ"באגף המכס והמע,  התמחה ברשות המיסיםד ירון הרוש"עו

מ של "לרבות צח, מ" פליליים מורכבים בתחום המכס והמעכן מתמחה הרוש בדיני מס בכלל ובתיקי מיסוי

 .  ושחרור תפוסיםותוך טיפול בחילוט, מספר יחידות

  :מינויים נוספים

 ונמנה על, אלימי הוא יוצא רשות המסים.  הצטרף כשותף למשרד ארצי את חיבהד גדי אלימי"ח ועו"רו

ושימש ,  המסיםאלימי עבד במשך עשר שנים ברשות. צוות המחלקה למיסוי בינלאומי במשרד כחמש שנים

 תואר ראשון בכלכלה בעל. בתפקידו האחרון כמנהל צוות ורכז מידענות ביחידה למיסוי בינלאומי

 .  ממכללת שערי משפטבמשפטים) בהצטיינות(וחשבונאות מאוניברסיטת חיפה ותואר ראשון 

בשירי בעל תואר ראשון משולב בחשבונאות .  מורח עמי בשירי מונה למנהל הכספים של קבוצת חנן"רו

 PWCח "בתפקידו הקודם עבד בפירמת רו. תל אביב'  עסקים מאונותואר שני במנהל, כלכלה וניהול

  ).קסלמן וקסלמן(

מילגרום כיהן . ל בססח" תפקידו כמנכבמקביל להמשך, ר חברת הביטוח דקלה"דוד מילגרום מונה ליו

 . ל גמול השקעות" כספים בפלאפון וכמנכל"וכן שימש כסמנכ, בעבר כראש אגף התקציבים באוצר

בין השאר בחברות , זמיר כיהן בעבר כסגן נשיא לשיווק. ישראל Dell- בניר זמיר מונה למנהל השיווק

Yoggie Security System ,Paradigm VocalTec ,ו-Pango System .כן הקים זמיר את מחלקת 

 בינלאומיים בחברת וכיהן כמנהל תקשורת שיווק ותמיכה בלקוחות, התקשורת השיווקית בחברת אמדוקס

Scitex .ושיווקבתקשורת, ניו יורק, פארסונס' זמיר בעל תואר ראשון מאונ  . 

, בתפקידו הקודם שימש בלאו כדירקטור. MIT ל חטיבת מיקור חוץ בחברת"מעוז בלאו מונה לסמנכ

 .  התוכנה טסקוםמנהל חטיבת התפעול בחברת בדיקות

 שימש בתפקידו האחרון כמנהל השוק של חברת נסטלה בניו צאיג. ל אסם ישראל"איציק צאיג מונה למנכ

ואחראית על ניהול הפעילות , איש 1300-המעסיקה כ,  אסם סחרלפני כן עמד בראש קבוצת. זילנד

ל "בעברו שימש כסמנכ.  אסם עם רשתות השיווק והשוק הפרטי בישראלהמסחרית של כל חברות קבוצת

העברית בירושלים ' לצאיג תואר ראשון בהנדסת קרקע ומים מהאונ.  סלטי צברל"השיווק באסם וכמנכ

 . א"ת' מאונ, עם התמחות בשיווק,  במנהל עסקיםותואר שני

 ל השיווק של ערוץ"קודם לכן שימש סמנכ. "נגה תקשורת" השיווק של ערוצי ל"יניב אופיר מונה לסמנכ

 . הספורט

שביט יחליף -שחם. ע" ומודיעין ברשות ניחקירות' שביט מונה ליועץ המשפטי של מח-ד ערן שחם"עו

בעל תואר שני במשפטים .  ההרכבים של ועדת האכיפה המנהליתר אחד"שמונתה ליו, ד ציפי גז"את עו

 בארבע השנים האחרונות כפרקליט במחלקת ניירות ערך בפרקליטות ומשמש, אביב-מאוניברסיטת תל

בנוסף . אביב-קודם לכן שימש כפרקליט במפלג תביעות פליליות במחוז תל).  וכלכלהמיסוי(אביב -מחוז תל

 משנת אביב-שביט כחבר ואב בית דין בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין במחוז תל- שחםמשמש

2008 . 

שלו נחשבת ' פרופ.  האקדמית אונוגבריאלה שלו מונתה לדיקן הפקולטה למשפטים של הקריה' פרופ

והיתה חברה בגופים הציבוריים ,  וחוזי הרשות הציבוריתלמומחית מובילה בארץ בתחום דיני החוזים
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 . בנוסף כיהנה כדירקטורית בחברות הגדולות ביותר במשק.  שמונו בישראלוהוועדות ציבוריות מהחשובים

 כדיקן הפקולטה לאחר עשר שנים, דודי שוורץ מונה לרקטור הקריה האקדמית אונו' פרופ ,בנוסף

 . למשפטים והמשנה לראש המוסד

 בשנים. אקספרס TNT למנהלת תקשורת שיווקית בחברת השילוח הבינלאומית יפעת זיסהולץ מונתה

,  בקמן אחזקותביניהם מנהלת תקשורת שיווקית, האחרונות ביצעה שורה של תפקידי ניהול בתחום השיווק

 ומנהלת המותג של מנהלת השיווק של רשת שיש אלוני, ס'מנהלת השיווק של רשת בתי הקפה אילן

 . מיגון ואיתור לרכב-פוינטר

ר "בוצר שימש בעבר כסגן יו. ם"שח -ל ארגון השחקנים בישראל " מנכשחר בוצר מונה לתפקיד

 . אביב-ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל"וכיו,  הסטודנטיםהתאחדות

טק בארץ - ההיישנה בתעשיית 20אלקבץ בעל ותק של . ר' אלקבץ מונה לדירקטור בחברת אקסנצשמעון

בעבר היה .  מולטידיצפלינרייםובעולם בתכנון והקמה של מערכות מיחשוב ותכנון והובלה של פרויקטים

כיום משמש אלקבץ .  נס טכנולוגיותל בכיר בחברת''שותף בחברת הייעוץ שטראוס אסטרטגיה וסמנכ

ותואר הנדסאי , דרום אפריקה, יוהנסבורג'  מאונבעל תואר במערכות מידע. כדירקטור בחברות ההזנק

  .מחשבים במכללת בן גוריון

י 'בתפקידו הקודם שימש קרוצ.  ספורטןהשייך לרשת, י מונה למנהל ספורטן רמת אפעל'יובל קרוצ

 . לכן עבד כמנהל מרכז הטניס בירושליםוקודם, כמנהל מרכז הספורט של האוניברסיטה העברית

 . וושינגטון 'ורג'בוגר תואר ראשון בתקשורת מאוניברסיטת ג

. מקבוצת ניסקו חשמל ואלקטרוניקה ,לית שיווק ומכירות בקרני תכלת"ורד קוריסקי מונתה לסמנכ

המתמחה במתן פתרונות תאורה ,  התצוגה של החברהבתפקידה האחרון שימשה קוריסקי כמנהלת אולם

במנהל עסקים עם התמחות בשיווק ) MBA(לומדת לתואר שני  .מעוצבים לקהל המקצועי ולקוחות פרטיים

 . שניהם במסלול האקדמי של המכללה למנהל – בתקשורת וניהול ובעלת תואר ראשון, ופרסום
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