
דוא“לטלפוןשםאיגוד
אגף חינוך והכשרה

מנהלת אגף חינוך והכשרה

אגף כלכלה
מנהל אגף כלכלה

סגן ראש אגף כלכלה ומנהל היחידה 
ליעוץ עסקי וחדשנות

מזכירת האגף
מנהלת מחלקת מחקר כלכלי

מנהל המחלקה לכלכלת עסקים
כלכלנית התחום למחקר כלכלי

כלכלן המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות

אגף כספים וכ"א
ראש אגף כספים ומשאבי אנוש

מנהלת מחלקת גבייה
מזכירת האגף

מנהלת חשבונות
גזברית

מנהלת חשבונות

אגף מיחשוב
מנהל יחידת מיחשוב, מידע ובקרה

אחראי מידע ובקרה

אגף מינהל ואירועים
ראש אגף מינהל ואירועים

עובד אגף

אגף סחר חוץ
מנהל אגף סחר חוץ

מנהל מדיניות חוץ

אגף עבודה
מנהלת אגף עבודה

נציג התאחדות התעשיינים בנושא 
בטיחות ובריאות בעבודה

ראש תחום משפט עבודה פרטי
מנהל תחום משפט קיבוצי

מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי 
ולקשרי גומלין עם הכנסת

אגף תקשורת
מנהל אגף שיווק ותקשורת

מנהלת תחום השיווק
דוברת התאחדות התעשיינים

מעצבת גרפית

אורית רמון

נתנאל היימן
אביב חצבני

רינת לוי
מילה סויפר

אלעד נצר
קלייר אבקסיס

דניאל פינטו

אסף רחמיאן
אביבה דוד
נילי בנימין

רחל כבביה
אהובה יוחנן

רחל ממן

הראל יחזקאל
דניאל בן שוהם

מאיר הינדרי
אודי הרפז

דני קטריבס
איתי נקש

מיכל וקסמן - חילי
זאב פוטרמן

מוריה ברבי
מוטי עזרן

חיזקיה ישראל

רן ליאור
יעל לוקש

מיכל תוסיה כהן
מוניקה שברצברד

054-8181371

050-7639988
052-6893720

054-9756006
052-6953223
050-7194700
052-4329112
052-3319433

052-6825826
050-8920264
052-3550835
052-5487804
052-2593782
052-3550832

050-7478866
058-5718898

050-5542400
050-2760756

050-9478813
052-8752781

050-9478842
052-6680299

050-6341777
050-8909053
050-7478826

054-7950459
050-9478808
054-9491438
054-7758040

oritr@industry.org.il

natanel@industry.org.il
avivh@industry.org.il

rinat@industry.org.il
mila@industry.org.il
elad@industry.org.il
claire@industry.org.il
danielp@industry.org.il

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

harely@industry.org.il
danielb@industry.org.il

meirh@industry.org.il
udih@industry.org.il

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

michalh@industry.org.il
zeevf@industry.org.il

moriah@industry.org.il
motia@industry.org.il
hizki@industry.org.il

ranl@industry.org.il
yael@industry.org.il
michalt@industry.org.il
monicas@industry.org.il



meravk@hta.org.il
orit@hta.org.il
yaelgalon@hta.org.il

ellaz@hta.org.il

maya@industry.org.il

nirk@industry.org.il

carmel@industry.org.il
renanab@industry.org.il
moran@industry.org.il
naamak@industry.org.il
merava@industry.org.il
yael.s@industry.org.il

galia@industry.org.il
liorc@industry.org.il
shiriw@industry.org.il
sarab@industry.org.il
iris@industry.org.il

oren@industry.org.il
hadar@industry.org.il
irisg@industry.org.il
efratc@industry.org.il

harelbd@industry.org.il

yehuda@industry.org.il
eitan@industry.org.il

oreng@industry.org.il
yafitb@industry.org.il
gilr@industry.org.il
eyall@industry.org.il

054-4811191
052-8787676
050-5721335

054-7078881

054-5664188

050-7478805

050-9478859
054-3953920
050-6757976
050-5545526
052-3423230
052-5402094

050-5559291
050-9888077
052-6399650
050-2326200
052-3550839

050-7478858
050-7478868
050-6990444
054-5865215

052-2777781

050-7478808
050-6701843

050-9478853
053-2754435
050-9478743
054-3848848

מירב קינן
אורית אלוני

יעל גלאון

אלה איזראלוב

מיה הרשקוביץ

ניר קנטור

כרמל פלדמן
רננה בן דוד

מורן עזרא
נעמה כרמון

מירב אנקורי 
יעל שכטר

גליה שגיא
ליאור כוכבי

שירי וינטרוב
שרה בונדי

איריס קונורטי

אורן הרמבם
הדר מרלי
איריס גור

אפרת חיים

הראל בן-דוד

יהודה הימן
איתן מנדל

אורן גולן
יפית בארי

גיל רגב
איל לביא

איגוד ההיי-טק הישראלי
מנהלת איגוד ההיי-טק הישראלי

מזכירת האיגוד
מנהלת תחום הייטק, 

תוכנה ורפואה דיגיטלית
מתאמת פגישות

איגוד תעשיות הטקסטיל והאופנה
מנהלת איגוד תעשיות הטקסטיל והאופנה

איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה
מנהל איגוד תעשיות הכימיה, 
פרמצבטיקה ואיכות הסביבה

ראש תחום בכירה לענפי הכימיה
ראש תחום ניהול סיכונים

מזכירת האיגוד
ראש תחום איכות סביבה

ראש תחום קלינטק ופיתוח עסקי
ראש תחום בריאות ואנרגיה 

ומנהלת פורום נשים בתעשייה

איגוד תעשיות המזון
מנהלת איגוד תעשיות המזון

מנהל תחום
מנהלת תחום מוצרים רטובים

מנהלת לקוח
מזכירת האיגוד

איגוד תעשיות מוצרי צריכה ובניה
מנהל איגוד תעשיות מוצרי צריכה ובנייה

מנהלת תחום תעשיות צריכה ופיתוח עסקי
מזכירת האיגוד

מנהלת חטיבת הבנייה 
ומנהלת ענף הדפוס הנייר

ראש תחום פלסטיקה, גומי ואריזות, 
מנהל המכון הישראלי לאריזה

איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתית
מנהל איגוד תעשיות מתכת חשמל ותשתית

מנהל חטיבת תעשיות ביטחוניות ומנהל 
פורום יצרני לוחות חשמל

מנהל לקוח
מזכירה

מנהל לקוח
מנהל לקוח ומנהל פורום דור ההמשך
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rubyg@industry.org.il
ron@industry.org.il
hagai@industry.org.il

meitalp@hta.org.il
eyalp@industry.org.il
silvana@industry.org.il
irits@industry.org.il

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

galitl@industry.org.il
moranb@industry.org.il

royi@industry.org.il
matana@industry.org.il
frouma@industry.org.il
alaa@industry.org.il

avivh@industry.org.il
elad@industry.org.il
gilr@industry.org.il
efrath@industry.org.il

meirh@industry.org.il

gila@industry.org.il

miriamd@kia.co.il
rafin@kia.co.il
michalts@kia.co.il

lea@kia.co.il
nurit@kia.co.il
mati@kia.co.il

054-5663645

050-7991115

054-4243141
052-8705848
052-7075414
054-4456134

052-6893720
054-9718511

050-7478449
052-4240782

050-6225153
052-4752286
054-9756009
054-2295169

052-6893720
050-7194700
050-9478743
054-4446210

050-5542400

050-2331315

054-5208210
052-2788498
054-2872208

052-3662594
052-4436668
052-6410519

רובי גינל
רון תומר
חגי אדרי

מי-טל פרי
אייל פרובלר
סילבי רייפר

אירית שרעבי

אביב חצבני 
דנה אופיר

גלית לוי
מורן בן חמו

רועי ישראל
מתן אברמוביץ

פרומה קורנברג
עלאא עאלם

אביב חצבני
אלעד נצר

גיל רגב
אפרת חבה

מאיר הינדרי

גילה סודרי

מרים דרוק
רפי נבו

מיכל צורן

לאה קוטלר
נורית גנני

מתי אנקרי

לשכת נשיא/מנכ"ל
מנכ"ל

נשיא
סמנכ"ל קשרי ממשל 

ותעשייה קטנה ובינונית
מנהלת קשרי ממשל

יועץ משפטי, ממונה משפט ורגולציה
מנהלת לשכת נשיא/מנכ"ל

מזכירת האיגוד

מרחב דרום
מנהל מרחב דרום 

מזכירת המרחב

מרחב ירושלים
מנהלת מרחב ירושלים

מזכירת המרחב

מרחב צפון
מנהל מרחב צפון

רפרנט
מזכירת המרחב

ראש תחום החברה הערבית

חדר מצב
אחראי חדר מצב
אחראי חדר מצב

עובד חדר מצב
עובדת חדר מצב

חברת הניהול של בית התעשייה
מנכ"ל חברת הניהול של בית התעשייה

הקרן ההדדית
מנהלת אדמיניסטרטיבית

איגוד התעשיה הקיבוצית
מנכ"לית איגוד התעשייה הקיבוצית

מנהל אגף טכנולוגי מו"פ חדשנות יזמויות
מנהלת אגף פעילות בינלאומית פיתוח 

עסקי וסחר
מנהלת מש"א הדרכה וכספים

מנהלת הלשכה
מנהלת חשבונות
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