הדסה אינטרנשיונל ישראל (חל"צ)
Supports the Hadassah Medical Center
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!…..More than a Hospital

הדסה אינטרנשיונל ישראל-חבר הנאמנים
 .1דליה איציק-יו"ר הכנסת ה ,17 -יו"ר הדסה אינטרנשיונל ישראל
 .2אבי כץ -מייסד ונשיא קרן הגשמה ,מייסד קופיקס
 .3אביב בושינסקי-מנכ"ל קרן הישג
 .4אביב משה-שף
 .5אברהם (נובו) נובוגרוצקי-מנכ"ל אפריקה -ישראל
 .6אברהם אברמן ,עו"ד-שותף בכיר-אפרים אברמזון ושות'  /משרד עורכי דין
 .7אברהם בריסק-יו"ר בולטון פוטנציאל-פרסום,שיווק ,אסטרטגיה ,יח"צ וקשרי קהילה
 .8אברהם קוזניצקי-בעלים ויו"ר -מנרב החזקות
 .9אלי וגנר
 .10אמיר חייק-נשיא התאחדות המלונות בישראל
 .11אסף און-מנכ"ל ATG
 .12אפי נווה ,עו"ד-יו"ר לשכת עו"ד
 .13אפרים בידרמן-בעלים -מצודה בידרמן סוכנות לביטוח וגלריה בידרמן פרייבט ארט קולקשן
 .14אריק גרבלסקי-איש עסקים
 .15אתי לנגרמן-מנכ"לית בנק דיסקונט למשכנתאות לשעבר ,העלת חברת "גלים" לייעוץ פיננסי ופיתוח
עסקי
 .16ג'ואי שוובל-יו"ר טרימרה גרופ ,בעלי זארה וגאפ ישראל
 .17דן קולר-משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת שווקים פיננסיים  -בנק הפועלים
 .18דניאל ספיר-מנכ"ל תקשוב -חברת ה CALL CENTER-המובילה בישראל
 .19דפנה פישר ,עו"ד -עו"ד ,בעלים  -משרד עורכי דין גדעון פישר ושות' ,יו"ר מעגל ידידי ויצו
 .20הגר דגמי
 .21הראל ויזל-בעלים ומנכ"ל פוקס
 .22חיים גבריאלי-סגן יור AON
 .23חני הורוביץ-יו"ר קבוצת הורוביץ נדלן
 .24טרבור אסרסון-שותף משרד עו"ד אסרסון
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 .25יגאל מולד חיו – מבקר כללי ,ועדת התביעות
 .26יגאל מרכוס-מנכ"ל BERNSTEIN ISRAEL WEALTH MANAGEMENT
 .27יגאל עמדי -יו"ר המועצה הישראלית לתרבות ואמנות
 .28ידידיה לוונטהל ,עו"ד-בעלים -משרד עוה"ד ידידיה לוונטהל ושות'
 .29יואב שמחי-יו"ר הסתדרות העובדים הלאומית
 .30יוסי אבו-מנכ"ל קבוצת "דלק"
 .31יוסי סגול-כתר פלסטיק
 .32יחיאל אקשטיין ,רב-נשיא הקרן לידידות
 .33יצחק לקס ,ד"ר ,עו"ד-יו"ר עמידר
 .34יקי רייסנר-בעלים ומנכ"ל של חברת "רייסדור"
 .35ישראל רוזנברג ,עו"ד-מייסד וראש משרד עוה"ד -רוסק ושות'
 .36מוטי גנץ -בעלים מוטי גנץ יהלומים ויו"ר מכון היהלומים הישראלי
 .37מיכאל פרידמן-יו"ר זרקור
 .38מלכה בינה ,רבנית-מייסדת ונשיאת -מתן  -מכון תורני לנשים
 .39מנחם גרניט-מנכ"ל תנופה .דירקטור בחברות עסקיות.
 .40מתן כספי-מנכ"ל קבוצת רייזון
 .41נתן ברק ,אל"מ (מיל)-מנכ"ל חב' אמפרסט מערכות,מפתח מערכות השו"ב של כיפת ברזל.
 .42סיגל אלבאום-מנכ"לית -לנובו ישראל
 .43צבי סנד-שותף בכיר בחברות ייזום נדל"ן
 .44ציפי לאו-אשת עסקים פעילה במערכת הבריאות בישראל
 .45רוני קוברובסקי-נשיא קוקה קולה
 .46רמזי גבאי-יו"ר מכון היצוא
 .47רמי לוי-בעלים ויו"ר  -רמי לוי שיווק השקמה
 .48שאול ביטרמן-נציג חברת התשתיות הסינית הגדולה בעולם וצ'יינה הרבור
 .49שרגא ברוש-יו"ר התאחדות התעשיינים
 .50שרה ארונסון
 .51שרי ישראלי-בעלים ומנכ"ל SIPR
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