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ב ק הפועלים בע"מ ,יושב ראש הדירקטוריון

 – 2020היום




יושב ראש וועדות הדירקטוריון הבאות :ועדת אסטרטגיה ופיתוח עסקי ,וועדת ממשל תאגיד
ומחזיקי ע יין.
יושב ראש 'פועלים בקהילה'.
חבר בוועדות הדירקטוריון הבאות :ועדת אשראי ,ועדה ל יהול ובקרת סיכו ים ,ועדת
טכ ולוגיה וחדש ות ,וועדה למעקב אחר יישום ההסדרים של הב ק עם הרשויות האמריקאיות.

2020 – 2016

ב ק הפועלים בע"מ ,דירקטור בלתי תלוי
 חבר בוועדות הדירקטוריון הבאות :ועדת ביקורת ,ועדת מימון ותשקיף ,ועדת ממשל תאגידי
ומחזיקי ע יין ,וועדת טכ ולוגיה וחדש ות.

2016 - 2003

כלל תעשיות ביוטכ ולוגיה בע"מ ,מ כ"ל
 חברה מקבוצת כלל תעשיות.
 חברת החזקות אקטיבית המחזיקה חברות מחקר ופיתוח בישראל ובארה"ב ,בתחומי
הפארמה והטכ ולוגיה הרפואית.
 דירקטור ויו"ר דירקטוריון בחברות שו ות בקבוצה.
 ייזום ושיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת טבע ,לרבות גיוסי הון לחברה ולחברות המוחזקות.
 ה פקת החברה בבורסה בתל אביב בש ת .2007
 גיוסי הון מגופים מוסדיים.
 הקמת קר ות להשקעה בציוד רפואי בשיתוף עם מגדל והראל.
 קשר עם מוסדות מחקר אקדמאיים וזיהוי כיוו ים עתידים והזדמ ויות )בעיקר מול מכון ויצמן
והאו יברסיטה העברית(.

 2015 - 2003ארטה וו צ'ר גרופ בע"מ ,שותף ומ כ"ל
קבוצה אשר עסקה ב יהול כלל תעשיות ביוטכ ולוגיה בע"מ לצד יהול תיקי השקעה )בעיקר
טכ ולוגיים( של גופים פרטיים וציבוריים וכן בהשקעות עצמיות.
2003 - 2000

 ,Arison Investmentsמ הל תחום טכ ולוגיות
יהול של השקעות ישירות בחברות טכ ולוגיות וסיוע בהתווית אסטרטגיית השקעות בחברות

הקבוצה.
 ייצוג הקבוצה בשתי חברות השקעה בהון סיכון בתחומי הפארמה והטכ ולוגיה.
 אחראי על תכ ון וביצוע של ה זלת השקעות הקבוצה.

2000 - 1991

 ,Rafael Development Corporation-RDCמייסד ,שיא ומ כ"ל
 יזם ומוביל של תהליך לשימוש בטכ ולוגיות שפותחו ברפאל למוצרים אזרחיים .התהליך כלל
ב יית מודל מתאים ,זיהוי הזדמ ויות עסקיות ,הגדרת יישומים ,חיפוש אחר שותפים
ושותפויות מתאימים וגיוס הון ,הקמת חברות ואחריות על יהולן.
 הקמת  - RDCחברה בבעלות רפאל ,אלרון וקבוצת .IDB
 זיהוי הזדמ ויות בטכ ולוגיות שפותחו על ידי רפאל והערכת פוט ציאל המיסחור האזרחי
שלהן.
 הקמת  11חברות בת בתחומים שו ם בתעשיית ההיי-טק ,בי יהן חברת .Given Imaging
 דירקטור ויו"ר דירקטור בחברות הבת ואחראי על שותפויות ומיזמים משותפים לחברות הבת.
 יחודיות היוזמה ומודל ה diversification-ה יבו  case studyבבית הספר למ הל עסקים
באו יברסיטת הרווארד ,ארה"ב.

1990 -1986

טקטל בע"מ ,מ כ"ל
הקמת טקטל בש ת  1986כ spin off-מהחטיבה ההיברידית של תדיראן.

1989 -1984

קבוצת תדיראן תקשורת ,סמ כ"ל משאבי א וש ואדמי יסטרציה
אחראי על כח אדם ו יהול אדמי יסטרטיבי בקבוצה ,אשר העסיקה כ 2000-עובדים.

1984 -1982

מטה קבוצת תדיראן ,מ הל מחלקת בקרה כח אדם
אחראי על הכ ת תקציב ,שכר ,יתוח מקרו ומיקרו כלכלי ,תמיכה במשא ומתן בקשר עם מערכות
שכר.

1982 -1976

משרד הביטחון ,מחלקת תקציבים
מגוון תפקידים .תפקיד אחרון  -ראש מחלקת תקציבים .אג"מ ואגף כח אדם במשרד הבטחון.
עבודה רציפה מול משרד האוצר ומול הצבא.

השכלה
2000

קורס במ הל עסקים Kellogg School of Management, Northwestern University ,ומרכז קלוג
רק אטי ,או יברסיטת תל אביב ,במסגרת תוכ ית עתודה יהולית של קבוצת .IDB

1981

תואר ראשון במשפטים ) ,(LL.Bאו יברסיטת תל אביב .חבר לשכת עורכי הדין )מוקפא(.

1974

תואר ראשון במדעי החברה – כלכלה ) (B.Aומדע המדי ה ) ,(B.Aהאו יברסיטה העברית בירושלים.

שירות צבאי
קצין ביחידה לוחמת .תפקיד אחרון :מג"ד ,סא"ל )מיל'(.
שליטה בשפות
עברית ,א גלית וספרדית  -רמת שפת אם.
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השכלה:

מנכ"לית ארגון טכנולוגי עם מחזור של  180אש"ח
ניהול חטיבה וחברת הנהלה מצומצמת ,בקבוצת חברות– מחזור מעל  7מיליארד  - ₪כ  8000עובדים.
הובלת פרוייקטים חוצי ארגון בסביבה מורכבת.
ניהול  P&Lמלא 300 ,עובדים ,מנהלים וניהול ממשקים :לוגיסטיקה,שווק,שרות לקוחות ,תפעול ,כספים ,שכר,
מסחר ועוד.
מומחית בהובלת הקמה של מערכות סחר אלקטרוני ()E COMMERCEבארגונים גדולים  ,בניית
אסטרטגיות ,הקמת פעילויות עסקיות חדשות לרבות מוקד שרות לקוחות  /מועדון לקוחות ועוד.
הובלת חדשנות טכנולוגית בעולם העסקי.
בנית תוכניות אב למחשוב לארגוני ענק.
מרצה בפקולטה לניהול ,התמחות מערכות מידע (אוניברסיטת ת"א ,מכללה האקדמית רמת גן).
דירקטורית בחברה ציבורית.
לימודי דוקטורט  -ביה"ס למנהל עסקים ,אוני' ת"א
 M.Scמדעי המחשב  -אוני' ת"א
 B.Scמתמטיקה ומדעי המחשב (בהצטיינות)  -אוני' ת"א

ניסיון תעסוקתי:
-11/2017







מנכ"ל מחב"א IUCC
בנית ארגון,שיטות עבודה,נהלי עבודה וכלי בקרה תומכים
בנית כלי ניטור ומדידה לוות"ת עבור פעילות המחקר במוסדות
ניהול תשתיות טכנולוגיות משותפות לאוניברסיטאות
מינוף עולמות טכנולוגיות הלמידה בתקופת המשבר
הקמת פעילות למתן שרותים חדשים עבור לקוחות המחקר
הובלת רכש משותף מול גופים בינלאומיים למוסדות המחקר

09/2017 -06/2014







סמנכ"לית טכנולוגיות וחדשנות עסקית ,קבוצת אירני,כפיפות לבעלים

הקמת פעילות  E- COMMERCEלקבוצה.
בנית תהליכי עבודה לתפעול שוטף ומוצלח של הארגון .בניית צוות ניהולי תומך.
אפיון הקמה והטמעה של מערכת שרות לקוחות סיילספורס.
הובלת תהליכים עסקיים חדשים ושינוי קיימים ,בהתבסס על טכנולוגיות מתקדמות וחדישות להעצמת
הארגון(.ניהול תקציב ,מערך בקרות ועוד).

מנכ"לית  -קרן הון סיכון .
05/2014- 12/2012
 הקמת חברת השקעות.
 בחינת מיזמים מעולמות שונים :רפואה ,חברה ,סלולר ,משחקים.
 בדיקת מודלים עסקיים ומשמעויות פיננסיות.
 בנית תוכניות אב אסטרטגיות למיחשוב בארגונים עסקיים גדולים.



ניהול סטארט אפ.

 05/2012 – 04/2000סמנכ"ל חדשנות ,טכנולוגיות ומידע –אלון החזקות (רבוע כחול).





חברת הנהלה בארגון של כ 7 -מיליארד ₪ו 8000-עובדים בפריסה ארצית.
ניהול חטיבה הכולל כ 300 -עובדים.
ניהול והובלת פרוייקטים אסטרטגיים חוצי ארגון .אחריות משלב התכנון ועד לשלב התפעול המוצלח.בנושאי
ניהול מלאים ,לוגיסטיקה,כספים,שכר ,מסחר קמעונאי.
הקמת חברה דיגיטלית לקניות מקוונות ( )E COMMERCEמשלב התכנית העסקית ,דרך הקמת
הפלטפורמה הטכנולוגית ,הקמת מערך שרות לקוחות,מערך השווק,מערך לוגיסטי ואחריות תפעולית על
הרשת .ניהול היחידה העסקית כיחידת רווח והפסד עצמאית.









התאמת כל קבוצת אלון החזקות לתקן  PCIו . SOX
.איפיון והטמעת  .ERPהובלת ה DELIVERY-לכדי התאמה לאסטרטגיה של הארגון.
הסבת מערכות בנות אלפי עמדות ומאות שנות אדם .משלב התכנון ועד לסיום הביצוע בהצלחה רבה.
הקמת מערך שרות לקוחות מבוסס (CRMוונטיב).
הקמת מועדון לקוחות .YOUמבוסס על פלטפורמת כרטיס אשראי.
הקמת מערך אחסון לקבוצה ובנית מערכת (BIתובנה עסקית) לזיהוי התנהגות לקוח.
הקמת חווה בת מאות שרתים .מערך אחסון של מאות טרות.
הקמת אתר גיבוי מרחוק ,ניהול אבטחת המידע ,מערך הסיכונים ותוכנית המשכיות עסקית .DRP



 2000 - 1999סמנכ"ל שילוב מערכות  -בית תוכנה עמיגר (היום ) ONE1




הובלת פרוייקטי  ERPבעשרות ארגונים בארץ.
ניהול הגדרת השינויים מהמוצר ,ניהול האינטגרציה.
הסבת מערכות קיימות והטמעת חדשות.

 2004 – 1996יעוץ בתחום מערכות מידע  /מרצה באוניברסיטת תל אביב.
 יעוץ (מגדל )-והוראה בביה"ס למנהל עסקים ובפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל-אביב
(תחום מערכות מידע ומדעי המחשב)
 1996 - 1983רס"ן בצה"ל (עתודה אקדמאית)
הקמת מערכות מידע כלל צה"ליות-
לשכת גיוס /מנהל גיוס ,מנהל הסגל ,מנהל התשלומים ועוד.
זוכת פרסים בגין הקמת פרויקטים אלו.

דירקטוריונים
2008-2011

מועדון .YOU

2016 -2014

החברה לפיתוח יפו העתיקה(.חברה ממשלתית)

-2014

 ( BOS DIMEXחברה שנסחרת בבורסה האמריקאית) -כולל חברות בועדת ביקורת.

-7/2021

ETGA

פעילות אקדמית
 -1996-2004מרצה ללימודי תואר שני,ניהול מערכות מידע ,בביה"ס למנהל עסקים ,אוניברסיטת ת"א.
מרצה לניהול מערכות מידע ,לימודי תואר ראשון בפקולטה למדעים מדוייקים.
 -2004-2011הרצאות אורח בניהול חדשנות עסקית ,ומערכות אסטרטגיות המייצרות יתרון תחרותי לארגונים עסקיים.
תואר שני בביה"ס לניהול ,אוניברסיטת ת"א ולה"ב.
 -2016-מרצה ומובילה פרוייקטי גמר בניהול מערכות מידע תואר ראשון ,אקדמית רמת-גן.

פעילות התנדבותית
2010-2013

יו"ר האגודה לקידוד המוצר

פרסים ואותות הצטיינות


זוכת פרס אדמס למערכות מידע ניהוליות ,אוניברסיטת ת"א1996 ,



זוכת  IT AWAREDSלשנת 2003



 ROLE MODELבניהול מערכות מידע לשנת .2008



מרצה מצטיינת נשיא לשנת  -2018אקדמית ר"ג,ניהול מערכות מידע.



קצינה מצטיינת ממכ"א ,צה"ל.

שלום רב לכל המכובדים,
הבנק הוא גוף טכנולוגי שצריך להתמודד היום עם אתגרים טכנולוגיים רבים .מול מתחרים קיימים
וחדשים :בנקאות דיגיטלית  ,מימון חוץ בנקאי ,ארנקים דיגיטליים ,אפל פיי,ביטקוין ,עולמות הענן,
וסייבר .
אני מאמינה שנסיוני הרב בניהול וישום טכנולוגיות ליצירת יתרונות תחרותיים בארגונים קמעונאיים
עם מאות סניפים ,הקמת פעילות עסקית חדשה בעולמות הדיגיטליים וניהול פעילות הענן בשנים
האחרונות ,יתרום רבות לתפקוד דירקטוריון הבנק.
"יש לציין שלבנון היא אחת המנמ"ריות הוותיקות והמוערכות בענף ה -ITומאחוריה ניסיון ניהולי רב.
בעבר היא כינה כסמנכ"לית טכנולוגיות מידע בחברות בעולמות הריטייל ,המזון והאופנה ,שבהן היא
הקימה והובילה פרויקטי אי-קומרס .לבנון אף ניהלה קרן הון-סיכון פרטית .בנוסף ,היא חברה בוועדה
לאיתור המנמ"ר המצטיין של אנשים ומחשבים ,בראשותו של פרופ 'גדי אריאב מאוניברסיטת תל
אביב ,מרצה באקדמיה ומשמשת דירקטורית בחברות ציבוריות גדולות( ".יהודה קונפורטס,מאי
)2021

רונית שוורץ RONIT SCHWARTZ
בנקאית ,דירקטורית חיצונית ,מומחיות פיננסית.
 21שנים בבנקאות ,התמחות בשווקים הפיננסים.
 10שנים דירקטורית בארץ ובחו"ל בתחומי פעילות מגוונים.

דגשים:

ניסיון מקצועי:

השכלה
אוניברסיטת תל אביב:
 BAכלכלה 1988-1991
 MBAמנהל עסקים 1994-1997
קורס דירקטורים2016 -

דירקטוריונים:
 8.2019עד היום

רישיון ייעוץ השקעות 1998
חברת הנהלה -בבנקים
ראש אגף שוק ההון,
ראש חטיבת הבנקאות הפרטית.
יו"ר ועדת נכסים
והתחייבויות(.ננ"ה).
בקיאות בהנחיות נוהל בנקאי
תקין.
ניהול חדרי עסקאות מט"ח
שקלים ,ני"ע ,אגרות חוב,
אופציות ונגזרים ,פעילות מסחר
ובנקאות בינלאומית.
. Global Treasury

דירקטורית חיצונית ,בעלת מומחיות פיננסית ,חברת סימולטורים לטיסה,
נסחרת ב AIMבלונדון.
 12.2018עד היום תש"ן -תשתיות נפט ואנרגיה ,חברה ממשלתית
דירקטורית מטעם הציבור בעלת מומחיות פיננסית,
יו"ר ועדת מאזן/כספים ,חברה בוועדת היגוי רציפות תפקודית.
 -5.2017עד היום עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ
דירקטורית חיצונית ,בעלת מומחיות פיננסית ,יו"ר ועדת ביקורת ,חברה
בוועדת מאזן וועדת תגמול.
 5.2018 -7.2021אלעד קנדה ריאליט אינק.
דירקטורית חיצונית ,בעלת מומחיות פיננסית ,יו"ר ועדת ביקורת ,יו"ר
ועדת תגמול ,חברה בוועדת מאזן.
 7.2015 -7.2018נמל אשדוד ,חברה ממשלתית
דירקטורית מטעם הציבור בעלת מומחיות פיננסית .יו"ר ועדת
כספים/השקעות ,יו"ר ועדת הנפקה ,חברה בוועדת כוח אדם ומנהל ,ועדת
איתור מנכ"ל.
 1.2010 -9.2018כים -ניר שרותי תעופה
דירקטורית חיצונית בעלת מומחיות פיננסית .יו"ר ועדת מאזן ,חברה
בוועדת תגמול וועדת ביקורת.
בנקאות:
2008 -2011

יו"ר ועדת מאזן/כספים
יו"ר ועדת ביקורת .ידע חשבונאי
והבנה עמוקה בדוחות כספיים
והליך אישורם .ניסיון רב בממשל
תאגידי ואחריות תאגידית.
נבחרת הדירקטורים –
רשות החברות הממשלתיות
דירקטורית בחברות ממשלתיות
גדולות (נמל אשדוד ,תש"ן).

2005 -2008

גזברית "פורקס ישראל"
ארגון השווקים הפיננסים
1996-2005
התנדבות-חברת ועד מנהל ב"יחד
למען החייל" וחברה בוועדת
כספים.
ארגונים ומאגרים:
מאגר הדירקטורים אנטרופי
אגוד הדירקטורים
מאגר נשים מומחיות -המשרד
לשוויון חברתי
"דירקטוריות מובילות שינוי"

SIMIGON LTD

1991-1995
יזמות עסקית:
2011 -2016

סמנכ"ל  -בנק ירושלים ,חברת הנהלה ,ראש אגף שוק.
תחומי אחריות :מח' פיקדונות וחסכונות ארוכי טווח ,מחלקת ני"ע ויעוץ
בסניפים ,נזילות ,הנפקת אג"ח ,חדרי עסקאות" ,ירושלים ניהול תיקי
השקעות בע"מ".
ועדות הנהלה :יו"ר ועדת נכסים והתחייבויות ,ניטור סיכונים ,ועדת
מוצרים ,ועדת מחשוב ,ועדת לקוחות.
דירקטורית בחברות הבנות" :ירושלים חיתום"" ,ירושלים מימון והנפקות
בע"מ".
סמנכ"ל -יובנק ,חברת הנהלה ,מנהלת חטיבת הבנקאות הפרטית.
ניהול הסניפים והלקוחות הפרטיים ,בניית קונספט בנקאות לאמידים
הצעת ערך וחווית לקוח בשיתוף חברת "מקינזי"
יו"ר ועדת אשראי חטיבתית ,ניהול מערך הייעוץ בסניפים ,טיפול
במכירת יחידת הפקטורינג לקבוצת הבינלאומי.
ועדות הנהלה :נוסטרו ,אשראי ,ניהול סיכונים ,יו"ר ועדת מוצרים.
דירקטורית בחברות בנות :חברה לנאמנות יובנק ,יובנק ניהול תיקי
השקעות.
בנק אגוד-מנהלת בכירה ,אגף ניהול פיננסי ובנקאות בינלאומית
מנהלת מחלקת עסקות ,חדר עסקות.chief dealer ,
הקמה וניהול חדר עסקות טכנולוגי ומתקדם המאגד בתוכו את כל תחומי
המסחר :מטבע חוץ ,ניהול הנזילות והסליקה הבנקאית ,פיקדונות
בנקאיים ,עשיית שוק דולר שקל ,מסחר באופציות  OTCונגזרות
פיננסיות ,עשיית שוק באופציות בבורסה ,נוסטרו (בעיקר אג"ח) ,ניירות
ערך זרים .הרחבת מעגלי הבקרה הפנימים ותהליך נאותות ההון באגף
וקשרי חוץ עם מוסדות פיננסים.
דילרית במטבע חוץ -חדר עסקות הבנק הבינלאומי.
 –2theloo Israelמנכ"לית ויזמית
מיזם בתחום הקמעונאות,
זכיינית של חברה הולנדית .2theloo BV Holdings
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RONIT SCHWARTZ

ronit.schwartz10@gmail.com
Banker, External Director, Financial Expertise
21 years in banking, Financial Markets Specialty
10 years as Director in Israel and Globally in multiple disciplines

Professional Experience
IMIGON LTD Flight Simulation Company, Traded on AIM in London
External Director, Financial Expertise

Highlights
8.2019-Present

Petroleum Energy Infrastructure (PEI) Government Company
Director, Financial Expertise; Chair, Financial Statement Committee
Member, Contingency Steering Committee

12.2019-Present

Amir Agriculture Ltd.
External Director, Financial Expertise
Chair: Audit Committee
Member: Financial Statement Committee; Remuneration Committee

5.2017-Present

Elad Canada Realty Inc.
External Director, Financial Expertise
Chair: Audit Committee, Remuneration Committee, Financial Statement Committee

5.2018-7.2021

Port of Ashdod Government Company
Director, Financial Expertise
Chair: Financial Statement/Investments Committee; Pre-IPO Committee
Member: Compensation & Staffing Committee; CEO Recruitment Committee

7.2015-7.2018

Chim Nir Aviation
External Director, Financial Expertise
Chair: Balance Sheet Committee
Member: Remuneration & Audit Committees

1.2010-9.2018

Professional Banking Experience
Jerusalem Bank Executive Board Member, Deputy General Manager
2008-2011
Head of Capital Markets
ָAreas of Responsibility: Fixed income and savings department,Securities and investment department,
Market Liquidity, Bond Issuing, Trading Floors, "Jerusalem Investment Portfolio management ltd”.
Oversight & Management Committees:
Chair, Assets and Liabilities Committee; Risk Monitoring Committee’ Products Committee; Technology
Committee; Customers Committee
Director of Subsidiaries: Jerusalem Underwriting Ltd., Jerusalem Financing & Issues Ltd.
UBank Deputy General Manager, Executive Board Member
2005-2008
Manager of Private Banking Divisions and Branches
Accomplishments: Development & Execution of Affluent Banking Concept; Development of Value
Proposition & Immersive Customer Experience in partnership with McKinsey; Developed & Implemented
sale of factoring unit to First International Bank of Israel (FIBI); Management, Investment Consulting;
Chair, Divisional Credit Committee
Oversight & Management Committees:
Nostro Committee, Credit Committee, Risk Management Committee
Chair: Structured Products Committee
Director of Subsidiaries: UBank Trust, Ubank Portfolio Management
Union Bank
1996-2005
Senior Manager, Financial Management & International Banking Divisions; Manager, Trading Floor, Chief
Dealer
Accomplishments: Establishment and management of a technologically advanced trading floor that
consolidated all areas of trading: Foreign Exchange, Liquidity, Deposits, Money Markets, USD-NIS Market
Making, Options Trading, OTC & Financial Derivatives, Nostro (primarily bonds), Foreign Securities.
Expansion of Internal Audit Control circles; Participated in ICAAP Process Development; International
Liaison with Global Financial Institutions.
First International Bank of Israel (FIBI)
Foreign Exchange Dealer

1991-1995

Entrepreneurial
2theloo Israel/Founding CEO
2011-2016
Franchisee of a Dutch company 2theloo BV Holdings (Innovative Retail Concept Venture)

Education
Tel Aviv University
BA Economics 1988-1991
MBA 1994-1997
Board Director Certification 2016
Certified Financial Advisor 1998
Executive Board Member, Banking
Director, Capital Markets Division
Director, Private Banking
Chair, Asset Liability Management Committee
Proficiency, Standard Banking Procedures
Trading Floor Management
Foreign Exchange, Options, Derivatives, Trading
Activity, Global Banking & Global Treasury
Chair, Financial Statement Review Committee
Chair, Audit Committee
Solid accounting knowledge; Deep
understanding of financial reporting and
procedures; Extensive experience in
governance & corporate responsibility.
Government Companies Authority
Selected for External Directorship of Large
Companies: Port of Ashdod, Petroleum Energy
Infrastructure (PEI)
Treasurer, Forex Israel
Financial Markets Association
Volunteer Activities
Board & Financial Committee Member: YAHAD:
United for Israel’s Soldiers (UFIS)
Memberships & Citations
Entropy Directors’ Pool
Israel’s Directors Union (IDU)
Ministry of Social Equality, Listed Expert
Director, Leading Change

