לשכת מנכ"ל נשיא  -פקס03-5103154 :
שם משפחה תפקיד
שם פרטי
נשיא התאחדות התעשיינים
ברוש
שרגא
מנכ"ל התאחדות התעשיינים
גינל
רובי
מזכירה
רייפר
סילבי
ראש מטה נשיא
היימן
נתנאל
מזכירה
קליין
אהרונה

טלפון
03-5198833
03-5198833
03-5198821
03-5198816
03-5198832

מייל

איגוד תעשיות מתכת חשמל ותשתית  -פקס03-5103152 :
שם משפחה תפקיד
שם פרטי
סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי ומנהל האיגוד
הימן
יהודה
מזכירה
דנון ברנט
דורית
מזכירה
בארי
יפית
מזכירה
דישי
אתי
כלכלן
לביא
איל
כלכלן
מנדל
איתן
כלכלן
רגב
גיל
כלכלן
גולן
אורן
מנהלת דור ההמשך
זיידמן
טלי
מנהל תחום הגבלים ותקינה וממונה על משפט ורגולציה
פרובלר
אייל

טלפון
03-5198830
03-5198829
03-5198831
03-5198871
03-5198843
03-5198869
03-5198750
03-5198853
03-5198855
03-5198835

מייל

איגוד תעשיות מוצרי בנייה וצריכה  -פקס03-5198778 :
שם משפחה תפקיד
שם פרטי
מזכירה
גור-קאופמן
איריס
מזכירה
שרעבי
אירית
מנהל תחום תעשיות הפלסטיקה והגומי
בן-דוד
הראל
מנהלת תחום תעשיות צריכה ופיתוח עסקי
מרלי
הדר
כלכלן
הדרי
חגי
מנהלת תחום אריזה ,נייר קרטון ודפוס
פרי
מי-טל

טלפון
03-5198846
03-5198847
03-5198801
03-5198841
03-5198849
03-5198704

מייל

איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה  -פקס03-5161003 :
שם משפחה תפקיד
שם פרטי
מנהל האיגוד
קורץ
דורון
מזכירה
אלוני
אורית
מזכירה
פז
מירב
כלכלנית
פניגר
גל
מנהלת לקוחות
מנור פפר
שמרית

טלפון
03-5198862
03-5198862
03-5198753
03-5198836
03-5198862

מייל

איגוד הכימיה ,פרמצבטיקה ואיכות הסביבה  -פקס03-5198783 :
שם משפחה תפקיד
שם פרטי
מנהל האיגוד
קנטור
ניר
ראש תחום בכירה לענפי הכימיה
פלדמן
כרמל
ראש תחום בריאות ואנרגיה
שכטר
יעל
ראש תחום פיתוח עסקי
אנקורי
מירב
ראש תחום איכות הסביבה
אביטל
אסנת
מזכירה
נחמן
יהלומה
מזכירה
עזרא
מורן

טלפון
03-5198804
03-5198859
03-5198736
03-5198742
03-5198868
03-5198857
03-5198865

מייל

איגוד תעשיות מזון  -פקס03-5198705 :
שם משפחה תפקיד
שם פרטי
מנהלת האיגוד
שגיא
גליה
מזכירה
קונורטי
איריס
כלכלנית
אבן חן
עדי
כלכלנית
אסף
רותם

טלפון
03-5198838
03-5198837
03-5198837
03-5198837

איגוד תעשיות הטקסטיל והאופנה  -פקס03-5198705 :
שם משפחה תפקיד
שם פרטי
מנהלת האיגוד
הרשקוביץ
מיה

טלפון
03-5198855

מייל

איגוד התעשייה הקיבוצית בישראל  - 2010פקס03-6951464 :
שם משפחה תפקיד
שם פרטי
מנכ"ל
אורנשטיין
אודי
מנהלת לשכה
גנני שינבק
נורית
הנהלת חשבונות
אנקרי
מתי
מנהל אגף טכנולוגי
הן
נחמיה
מנהל יצוא
ליבשטיין
אופיר
מנהלת הדרכה והשתלמויות
קוטלר
לאה

טלפון
03-6955413
03-6955413
03-6955413
03-6955413
03-6955413
03-6955413

מייל

אגף כלכלה ורגולציה  -פקס03-5198732 :
שם משפחה תפקיד
שם פרטי

טלפון

מייל

broshs@industry.org.il
rubyg@industry.org.il
silvana@industry.org.il
natanel@industry.org.il
aarona@industry.org.il

yehuda@industry.org.il
dorit@industry.org.il
yafitb@industry.org.il
etid@industry.org.il
eyall@industry.org.il
eitan@industry.org.il
gilr@industry.org.il
oreng@industry.org.il
tali@industry.org.il
eyalp@industry.org.il

irisg@industry.org.il
irits@industry.org.il
harelbd@industry.org.il
hadar@industry.org.il
hagai@industry.org.il
meitalp@industry.org.il

doronk@iaesi.org.il
orita@iaesi.org.il
meiravp@iaesi.org.il
galf@iaesi.org.il
shimrit@iaesi.org.il

nirk@industry.org.il
carmel@industry.org.il
yael.s@industry.org.il
merava@industry.org.il
osnat@industry.org.il
yahaloma@industry.org.il
moran@industry.org.il

מייל
galia@industry.org.il
iris@industry.org.il
adie@industry.org.il
rotemasaf@industry.org.il

maya@industry.org.il

udio@kia.co.il
nurit@kia.co.il
mati@kia.co.il
hen@kia.co.il
ofirlib@kia.co.il
hagitr@kia.co.il

אורי
רינת

גבע
לוי

אורן

הרמבם

מתן

אברמוביץ

נתנאל
אלעד
רעות
מילה
קלייר

היימן
נצר
קינן
סויפר
אבקסיס

ראש אגף כלכלה
מזכירה
מנהל תחום תמריצים ,מימון ופיתוח עסקי וממונה על
תעשייה קטנה ובינונית
ממונה פיתוח סביבה עסקית נושאים מוניציפאליים וטיוב
רגולציה
מנהל תחום אנרגיה ותשתיות
כלכלן תחום אנרגיה ותשתיות
סמנכ"ל קשרי ממשל
מנהלת תחום מחקר כלכלי
רכזת מחקר כלכלי

03-5198806
03-5198806

uri@industry.org.il
rinat@industry.org.il

03-5198807

oren@industry.org.il

03-5198802

matana@industry.org.il

03-5198816
03-5198739
03-5198800
03-5198810
03-5198842

natanel@industry.org.il
elad@industry.org.il
reutk@industry.org.il
mila@industry.org.il
claire@industry.org.il

אגף עבודה ומשאבי אנוש  -פקס03-5198782 :
שם משפחה תפקיד
שם פרטי
מנהלת האגף
חילי
מיכל
מזכירה
קרני
אביבה
מנהלת חינוך והכשרה בתעשייה ובמגזר העסקי
לוטן
טל
ראש תחום בטיחות ובריאות בעבודה
פוטרמן
זאב
רפרנטית דיני עבודה
ברבי
מוריה
רפרנטית חינוך והכשרה
קרייטמן
יאנה
מנהל תחום משפט קיבוצי
עזרן
מוטי

טלפון
03-5198820
03-5198819
03-5198826
03-5198782
03-5198731
03-5198752
03-5198824

מייל

אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים  -פקס03-5198770 :
שם משפחה תפקיד
שם פרטי
מנהל האגף
קטריבס
דן
מזכירה
קולודרו
אילנה
מנהל מדיניות ותחום הOECD-
נקש
איתי

טלפון
03-5198813
03-5198815
03-5198719

מייל

אגף תקשורת  -פקס03-5198789 :
שם משפחה תפקיד
שם פרטי
סמנכ"ל שיווק ותקשורת
בן יצחק
יואש
מזכירה
כהן
לימור
דוברת התאחדות התעשיינים
תוסייה-כהן
מיכל
מעצבת גרפית
שברצברד
מוניקה
מנהלת המכללה לניהול בתעשייה
לוקש
יעל
רכזת הדרכה  -המכללה לניהול בתעשייה
קליין
מורן

טלפון
03-5198804
03-5198856
03-5198870
03-5198834
03-5198867
03-5198734

מייל

אגף כספים ומינהל  -פקס03-5198757 :
שם משפחה תפקיד
שם פרטי
ראש האגף
גרינבלום
אלי
מזכירה
בנימין
נילי
מנהלת מחלקת גבייה
דוד
אביבה
מנהלת חשבונות
יוחנן
אהובה
מנהלת חשבונות
ממן
רחל
מנהלת חשבונות
כבביה
רחל

טלפון
03-5198850
03-5198851
03-5198828
03-5198848
03-5198860
03-5198852

מייל

מרחב צפון  -פקס04-8524205 :
שם משפחה תפקיד
שם פרטי
מנהל
אפלבאום
ליאור
מזכירה
קורנברג
פרומה
מנהלת חשבונות
ביתן
תמר
ראש תחום המגזר הערבי
עאלם
עלאא
רפרנטית  /מנהלת לקוחות
הררי
עדנה

טלפון
04-8524202
04-8524202
04-8524202
04-8524202
04-8524203

מייל

מרחב ירושלים  -פקס02-6258464 :
שם משפחה תפקיד
שם פרטי
מנהלת
לוי
גלית
כלכלנית
אברהם
רעות
מזכירה
אלקוצר
איילת

טלפון
02-6258464
02-6258464
02-6258464

מייל
galit@industry.org.il
reuta@industry.org.il
ayelet@industry.org.il

מרחב דרום -פקס08-6467615 :
מנהל
חצבני
אביב
מזכירה
אופיר
דנה

08-6466705
08-6466705

avivh@industry.org.il
danaa@industry.org.il

michalh@industry.org.il
avivak@industry.org.il
tall@industry.org.il
zeevf@industry.org.il
moriah@industry.org.il
yana@industry.org.il
motia@industry.org.il

danc@industry.org.il
ilanak@industry.org.il
itai@industry.org.il

yoash@industry.org.il
limorc@industry.org.il
michalt@industry.org.il
monicas@industry.org.il
yael@industry.org.il
moran@industry.org.il

elig@industry.org.il
nili@industry.org.il
avivad@industry.org.il
ahuva@industry.org.il
rachelm@industry.org.il
rachelk@industry.org.il

leor@industry.org.il
frouma@industry.org.il
tamar@industry.org.il
alaa@industry.org.il
ednah@industry.org.il

