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חבר הנאמנים
הדסה אינטרנשיונל ישראל
דליה איציק-יו"ר
אבי כץ
אביב בושינסקי
אביב משה
אברהם אברמן ,עו"ד
אברהם בריסק
אברהם (נובו) נובוגרוצקי
אברהם קוזניצקי
אלי וגנר
אמיר חייק
אסף און
אפי נווה ,עו"ד
אפרים בידרמן
אריק גרבלסקי
אתי לנגרמן
ג'ואי שוובל
דן קולר
דניאל ספיר
דפנה פישר ,עו"ד
הגר דגמי
הראל ויזל
חיים גבריאלי
חני הורוביץ
טרבור אסרסון ,עו"ד
יגאל חיו-מולד
יגאל מרכוס
יגאל עמדי
ידידיה לוונטהל ,עו"ד
יואב שמחי
יוסי אבו
יוסי סגול
יחיאל אקשטיין ,רב
יצחק לקס
יקי רייסנר
ישראל רוזנברג ,עו"ד
מוטי גנץ
מיכאל פרידמן ,ד"ר
מלכה בינה ,רבנית
מנחם גרניט
מתן כספי
נתן ברק אל"מ (מיל)
סיגל אלבאום
צבי סנד
ציפי לאו
רוני קוברובסקי
רמזי גבאי
רמי לוי
שאול ביטרמן
שרגא ברוש
שרה ארונסון
שרי ישראלי

הנדון :מינוי מנכ"ל חדש להדסה אינטרנשיונל ישראל
שלום רב,
אני שמחה לבשר כי מר ראל גודמן נבחר למנכ"ל
החדש של הדסה אינטרנשיונל ישראל.
ראל ומשפחתו חזרו לארץ אחרי שהות של  5שנים
בבריטניה ,שם כיהן כראש משלחת הסוכנות היהודית
לצפון מערב אירופה .טרם יציאתו לשליחות כיהן
כמנכ"ל קרן שמש ,מלכ״ר מיסודה של קרן רש"י וקרן
אדמונד ג׳ ספרא הפועלת לפיתוח כלכלי ויצירת מקומות תעסוקה ע״י תמיכה
ביזמים המעוניינים להקים ולנהל עסק

עצמאי .

לפני עבודתו במגזר השלישי ,ראל ביצע מגוון תפקידי ניהול בתחום השיווק,
מכירות ,פיתוח עסקי וניהול כללי בתעשיית המזון בישראל .בעברו שירת
כטייס בחיל האוויר שם מילא מגוון תפקידי פיקוד

והדרכה.

לגודמן תואר ראשון במכללה למנהל ו MBA -מהמרכז הבינתחומי בהרצליה,
נשוי לענת ולהם 3

בנות.

המנכ"ל החדש ראל גודמן" :זכות גדולה עבורי להצטרף לצוות חבר הנאמנים
והמתנדבים הרבים של הדסה ,ארגון עם חזון ומסרים בני 100
שנה רלוונטיים ומשמעותיים בדורנו יותר מתמיד .אני שמח ונרגש על
ההזדמנות לכתוב יחד פרק צנוע לאחד הסיפורים הציוניים ומעוררי ההשראה
בהיסטוריה של העם

היהודי".
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