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 :לכלול 

יהוד,נקבה,זכר
שם החברה תאריך סיום תפקיד ז.ת שם פרטי שם משפחה

מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע- קנט  08/01/2017 צית"דח 310246160 אירה פרידמן

מ"כביש חוצה ישראל בע 12/01/2017 חבר/דירקטור 25336868 יניב הררי

מ"רכבת ישראל בע 12/01/2017 חבר/דירקטור 58279654 בנימין סבא

 Rafael USA, Inc 18/01/2017 חבר/דירקטור 56156037 אורון אוריול

מ"מערכות לחימה מתקדמות בע- חברת רפאל  18/01/2017 דירקטורית 58099656 רגינה אונגר

מ"חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע. - ע.ל.ק 25/01/2017 צ"דח 51672681 שמואל זלוטניק

מ"החברה הממשלתית לדיור להשכרה בע- דירה להשכיר  29/01/2017 דירקטורית 22416929 דלית בראון

מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח- פ "מתימו 29/01/2017 דירקטורית 926857 ארנה ברי

מ"אלתא מערכות בע 02/02/2017 דירקטורית 65048662 זיוה פתיר

מ"החברה לשירותי איכות הסביבה בע 08/02/2017 דירקטורית 57250102 שיאלה קנדל

מ"חברת נמל אשדוד בע 08/02/2017 חבר/דירקטור 17332271 יהלי רוטנברג

מ"חברה מנהלת בע- קרנות השתלמות למורים וגננות  15/02/2017 דירקטורית 60405800 דפנה ורנר

מ"חברה מנהלת בע- סמינרים ומפקחים , קרנות השתלמות למורים תיכוניים 15/02/2017 דירקטורית 60405800 דפנה ורנר

מ"אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע 17/02/2017 דירקטורית 25858127 מרים כבהא

מ"חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים בע- פרזות  17/02/2017 חבר/דירקטור 37227501 משה שלם

מ"חברת נמל אשדוד בע 19/02/2017 חבר/דירקטור 56440779 יעקב בליטשטיין

INTECH-INTERNATIONAL TECHNOLOGIES AND SYSTEMS LTD  24/02/2017(איי הבתולה)אינטק חבר/דירקטור 6368286 דן פרץ

מ"ענבל חברה לבטוח בע 24/02/2017 דירקטורית 23533995 דורון שחר

מ"חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים בע- פרזות  05/03/2017 חבר/דירקטור 22065015 זאב ליכטנפלד

Dynamit Nobel Defense 12/03/2017 חבר/דירקטור 67156356 מרדכי מוטין

מ"החברה הלאומית לאספקת פחם בע 12/03/2017 חבר/דירקטור 59309690 אפרים אושר

מ"החברה הלאומית לאספקת פחם בע 12/03/2017 חבר/דירקטור 55170690 (שגיב)שכיב גדבאן

מ"החברה הלאומית לאספקת פחם בע 12/03/2017 חבר/דירקטור 24163875 אורן הלמן

מ"החברה הלאומית לאספקת פחם בע 12/03/2017 דירקטורית 311791552 מאשה חפיורסקי

מ"החברה הלאומית לאספקת פחם בע 12/03/2017 דירקטורית 31805674 מיכל יוגב אזולאי

מ"חברת החשמל לישראל בע 12/03/2017 חבר/דירקטור 24784225 ראיק אבוריש

מקורות ביצוע- שחמ  12/03/2017 חבר/דירקטור 68381078 אריה אמסלם

מ"ענבל חברה לבטוח בע 24/03/2017 צ"דח 58247784 חיים הוזמן

מ"חברת נמל חיפה בע 26/03/2017 דירקטורית 52861382 מרים עאסי

מ"מקורות חברת המים בע 26/03/2017 ר"יו 53357869 מרדכי מרדכי

מ"מקורות חברת המים בע 26/03/2017 חבר/דירקטור 53357869 מרדכי מרדכי

מ"החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע- נתיבי ישראל  26/03/2017 חבר/דירקטור 22579403 אבנר פלור

מ"תשתיות נפט ואנרגיה בע 26/03/2017 דירקטורית 28455293 יפעת ביטון

מ"תשתיות נפט ואנרגיה בע 26/03/2017 דירקטורית 7769250 שרה פריש

Rafael Far East PTE 09/04/2017 דירקטורית 24906117 שרית שמר

 Rafael USA, Inc 21/04/2017 דירקטורית 50750991 יוכבד גולדברג

מ"החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע 17/05/2017 ר"יו 881359 מיכאל שניידר

מ"החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע 17/05/2017 חבר/דירקטור 881359 מיכאל שניידר

מ"חברת בנק הדואר בע 17/05/2017 חבר/דירקטור 50716281 )יחזקאל  חזי  ) אופיר

מ"חברת בנק הדואר בע 17/05/2017 חבר/דירקטור 56599996 חזי צאיג

מ"חברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע 17/05/2017 דירקטורית 15279888 שרית לוי

מ"חברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע 17/05/2017 ר"יו 54719679 בעז צפריר

מ"חברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע 17/05/2017 חבר/דירקטור 54719679 בעז צפריר

מ"חברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע 17/05/2017 חבר/דירקטור 25457888 תומר שרפי

מ"חברת רכבת ישראל מטענים בע 17/05/2017 חבר/דירקטור 68094895 חנניה ר'אפנג

מ"חברת רכבת ישראל מטענים בע 17/05/2017 חבר/דירקטור 66749755 עבדל גאבר חסדייה

מ"חברת רכבת ישראל מטענים בע 17/05/2017 ר"יו 54719679 בעז צפריר

מ"חברת רכבת ישראל מטענים בע 17/05/2017 חבר/דירקטור 54719679 בעז צפריר

מ"חברת רכבת ישראל מטענים בע 17/05/2017 חבר/דירקטור 59113993 ניר רז

מ"בע" הבימה"חברת בנין  28/05/2017 חבר/דירקטור 56557440 יהושע אברמוביץ

מ"בע" הבימה"חברת בנין  28/05/2017 דירקטורית 16778458 אילה דותן-רזניק

מ"חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע. - ע.ל.ק 28/05/2017 חבר/דירקטור 23448996 מאמון חמוד

מ"החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע 01/06/2017 דירקטורית 11270451 אלה קנטר לוי

מ"חברת רכבת ישראל מטענים בע 01/06/2017 דירקטורית 13219506 קרן אצלאן

מ"חברת רכבת ישראל מטענים בע 01/06/2017 דירקטורית 31763287 שוורצמן חגית

הוועד המנהל של האגודה לתרבות הדיור 04/06/2017 חבר/דירקטור 53772539 אסמעיל ושאחי

31/12/2015 עד תאריך 01/01/2014רשימת דירקטורים בחברות שמונו בין התאריכים 
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(צ"חל)מ "סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"החברה למתנ 04/06/2017 דירקטורית 58341264 סיגל כספי-איל

(צ"חל)מ "סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"החברה למתנ 04/06/2017 דירקטורית 51928695 דליה נרקיס

(צ"חל)מ "סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"החברה למתנ 04/06/2017 דירקטורית 14078604 נורה סיפרמן

(צ"חל)מ "סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"החברה למתנ 04/06/2017 דירקטורית 53677217 ורדה שוהם

מ"החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע 04/06/2017 ר"יו 12594156 אברהם קנובל

מ"החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע 04/06/2017 חבר/דירקטור 12594156 אברהם קנובל

מ"החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בע 04/06/2017 חבר/דירקטור 30035000 יוסף אנגליסטר

מ"החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בע 04/06/2017 דירקטורית 17917410 לילי מירלה ארזי קובנט

מ"החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בע 04/06/2017 חבר/דירקטור 5177407 אברהם סנפירי

מ"ש לוי אשכול בע"הכפר הירוק ע 04/06/2017 חבר/דירקטור 52731510 עמירם דגן

מ"ש לוי אשכול בע"הכפר הירוק ע 04/06/2017 דירקטורית 23760945 תמר מנור מורל

מ"ד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע.ל.ח 04/06/2017 דירקטורית 52905700 אורית חורש

מ"ד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע.ל.ח 04/06/2017 חבר/דירקטור 8619520 דורון טמיר

מ"ד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע.ל.ח 04/06/2017 דירקטורית 65577926 ורה קורן

א יפו בע"חברה ממשלתית עירונית לדיור לשקום ולהתחדשות שכונות בת- חלמיש  04/06/2017 דירקטורית 54730320 ורדה טריואקס

א יפו בע"חברה ממשלתית עירונית לדיור לשקום ולהתחדשות שכונות בת- חלמיש  04/06/2017 חבר/דירקטור 53386546 מיכאל קורמן

כפר הנוער מאיר שפיה 04/06/2017 חבר/דירקטור 7197874 מיכאל ארד

כפר הנוער מאיר שפיה 04/06/2017 דירקטורית 9985409 זהבה רפאלוביץ

מ"עמידר החברה הלאומית לשכון בישראל בע 04/06/2017 דירקטורית 28292209 מונא בחית

מ"ערים חברה לפיתוח עירוני בע 04/06/2017 חבר/דירקטור 29118049 נאיף אבו שרקיה

מ"ערים חברה לפיתוח עירוני בע 04/06/2017 דירקטורית 54536339 דליה זליקוביץ

מ"שקמונה חברה ממשלתית עירונית לשקום הדיור בחיפה בע 04/06/2017 דירקטורית 24321366 אורלי בניזרי סולומון

מ"מקורות ייזום ופיתוח בע 16/06/2017 חבר/דירקטור 28745859 יוסף חנן וירצבורגר

מ"החברה הממשלתית לתיירות בע 21/06/2017 דירקטורית 58129842 איילת בן עזר

הוועדה הממנה לפי חוק נכסים של נספי השואה 23/06/2017 דירקטורית 72200934 לינדה שפיר

מ"חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע 25/06/2017 חבר/דירקטור 54111596 ניצן הדס

מ"חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע 25/06/2017 חבר/דירקטור 25845892 עטאללה סבאג

מ"איסורד בע 09/07/2017 חבר/דירקטור 25974569 נאדר אלקאסם

מ"החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע 09/07/2017 חבר/דירקטור 50392190 שלמה בנימין

מ"חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע- עגור  12/07/2017 דירקטורית 55369581 צילה דסקל

מ"ר קרן השתלמות לרוקחים בע.ה.ק 12/07/2017 דירקטורית 23598865 מיכל גורן מילר

מ"עמידר החברה הלאומית לשכון בישראל בע 16/07/2017 דירקטורית 22905632 הדר משה-בן

מ"עמידר החברה הלאומית לשכון בישראל בע 16/07/2017 חבר/דירקטור 7026842 שמעון הייבלום

מ"עמידר החברה הלאומית לשכון בישראל בע 16/07/2017 ר"יו 59757708 יצחק לקס

מ"עמידר החברה הלאומית לשכון בישראל בע 16/07/2017 חבר/דירקטור 59757708 יצחק לקס

מ"בע" הבימה"חברת בנין  19/07/2017 דירקטורית 24434722 איילת שטיינברג

מ"חברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע 19/07/2017 דירקטורית 13219506 קרן אצלאן

מ"מקורות ייזום ופיתוח בע 19/07/2017 ר"יו 53357869 מרדכי מרדכי

מ"מקורות ייזום ופיתוח בע 19/07/2017 חבר/דירקטור 53357869 מרדכי מרדכי

מ"ענבל חברה לבטוח בע 19/07/2017 חבר/דירקטור 22568570 מנשה רם

מ"החברה הממשלתית לדיור להשכרה בע- דירה להשכיר  23/07/2017 דירקטורית 55601710 שרה אהרון

מ"החברה הממשלתית לדיור להשכרה בע- דירה להשכיר  23/07/2017 חבר/דירקטור 37346327 יאיר פינס

מ"חברת בנק הדואר בע 23/07/2017 חבר/דירקטור 54973680 אביעד אבני

מ"החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע 28/07/2017 דירקטורית 24268260 אילת אליאב

מ"החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע 28/07/2017 חבר/דירקטור 24756892 חאתם דאוד

מ"בע" הבימה"חברת בנין  03/08/2017 חבר/דירקטור 58547662 נזיה זיאדאת

מ"בע (נח)חברת נכסי חייל  03/08/2017 ר"יו 24484024 ניסים זימבר

מ"בע (נח)חברת נכסי חייל  03/08/2017 חבר/דירקטור 24484024 ניסים זימבר

מ"חברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע 03/08/2017 חבר/דירקטור 58172271 זחאלקה עיקאב

מ"עמידר החברה הלאומית לשכון בישראל בע 03/08/2017 חבר/דירקטור 29734001 ישי רובין

מ"חברת החשמל לישראל בע 13/08/2017 צ"דח 52603081 אריה רפופורט

תדמור- מ "בית הספר המרכזי למלונאות בע 16/08/2017 ר"יו 31045560 אורן מוסט

תדמור- מ "בית הספר המרכזי למלונאות בע 16/08/2017 חבר/דירקטור 31045560 אורן מוסט

מ"החברה הממשלתית לתיירות בע 16/08/2017 דירקטורית 57322745 נרקיס טסלר

מ"החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע 16/08/2017 חבר/דירקטור 4755310 יוסף דואר

מ"החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בע 16/08/2017 דירקטורית 59178624 עפרה פרנקל

מ"לתעסוקת קשישים ובעלי כושר עבודה מוגבל בע" המשקם"חברת  16/08/2017 דירקטורית 3413796 עירית כהן

מ"לתעסוקת קשישים ובעלי כושר עבודה מוגבל בע" המשקם"חברת  16/08/2017 דירקטורית 52928744 ברוריה סופרין

מ"חברת רכבת ישראל מטענים בע 16/08/2017 דירקטורית 30597934 רוני רוס

מ"עמידר החברה הלאומית לשכון בישראל בע 16/08/2017 דירקטורית 22366959 הלה אורן

מ"ענבל חברה לבטוח בע 16/08/2017 דירקטורית 23478068 האלה ראיסי סאלם'ג

מ"ענבל חברה לבטוח בע 16/08/2017 דירקטורית 55997118 חני פרי
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מ"נתיבי הגז הטבעי לישראל בע 18/08/2017 חבר/דירקטור 32387482 יחזקאל ליפשיץ

מ"החברה לפיתוח יפו העתיקה בע 31/08/2017 דירקטורית 57971632 אודליה לבנון

מ"חברת דואר ישראל בע 31/08/2017 דירקטורית 56595739 מיכל אבן חן

מ"חברת דואר ישראל בע 31/08/2017 חבר/דירקטור 66122490 אמיר אדרי

מ"חברת דואר ישראל בע 31/08/2017 חבר/דירקטור 55029201 שלמה ברק

מ"חברת דואר ישראל בע 31/08/2017 דירקטורית 37528049 דנה שילת משה

מ"חברת נמל אשדוד בע 31/08/2017 חבר/דירקטור 59390062 מאלק עמרור

מ"חברת נתיבי איילון בע 31/08/2017 דירקטורית 24133621 דפנה עין דור

(ע"נת)חברת נתיבי תחבורה עירוניים  31/08/2017 חבר/דירקטור 24450488 עפר אלישר

מ"מערכות לחימה מתקדמות בע- חברת רפאל  31/08/2017 דירקטורית 57783771 נעמה זלדיס

מ"כביש חוצה ישראל בע 31/08/2017 חבר/דירקטור 4855391 אברהם נתן

מ"מערכות לחימה מתקדמות בע- חברת רפאל  06/09/2017 חבר/דירקטור 59576223 יובל ברגר

מ"אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע 10/09/2017 חבר/דירקטור 39850482 רן רידניק

מ"ש לוי אשכול בע"הכפר הירוק ע 22/09/2017 חבר/דירקטור 59503706 יאסר יראת'חוג

מ"חברת בנק הדואר בע 22/09/2017 צ"דח 65333916 בן חור אברהם

מ"חברת בנק הדואר בע 22/09/2017 צית"דח 16603623 יבוז'מדז ' אוה

מ"חברת בנק הדואר בע 22/09/2017 צית"דח 57896227 מיכל המאירי שגב

מ"חברת בנק הדואר בע 22/09/2017 צית"דח 58422734 טל ירון אלדר

מ"חברת נמל חיפה בע 22/09/2017 חבר/דירקטור 57536641 מאיר חן

(ע"נת)חברת נתיבי תחבורה עירוניים  22/09/2017 דירקטורית 25437542 ורד יצחקי

מ"מרכזי תעסוקה שיקומיים בע- ש "מת 22/09/2017 דירקטורית 56687726 חגית ירושלמי

מ"התעשייה האווירית לישראל בע 28/09/2017 חבר/דירקטור 55598924 גבי סרוסי

מ"בע. י.נכסים מ 01/10/2017 דירקטורית 22708218 מיכל אסתר ו'עבאדי בויאנג

מ"ענבל חברה לבטוח בע 01/10/2017 רית"יו 22708218 מיכל אסתר ו'עבאדי בויאנג

מ"ענבל חברה לבטוח בע 01/10/2017 דירקטורית 22708218 מיכל אסתר ו'עבאדי בויאנג

מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע- קנט  06/10/2017 דירקטורית 34165381 מיכל שפיגל

מ"החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע- ועדת ביקורת  18/10/2017 חבר/דירקטור 50621168 שמואל זומר

מ"החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע- ועדת ביקורת  18/10/2017 דירקטורית 23637119 אסתר קורן

מ"אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע 25/10/2017 חבר/דירקטור 31479975 נחמיה קינד

הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 26/10/2017 חבר/דירקטור 8128910 עמוס ויצמן

הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 26/10/2017 דירקטורית 24269474 מירית תשובה

מ"פיתוח  ונכסים בע- חברת נמלי ישראל  26/10/2017 חבר/דירקטור 34254300 אד'ג רוש'ג

מ"חברת החשמל לישראל בע 27/10/2017 דירקטורית 7428253 יפה ויגודסקי

מ"רותם תעשיות בע 27/10/2017 דירקטורית 23634538 אורית מרום אלבק

מ"רותם תעשיות בע 27/10/2017 דירקטורית 15620172 לורנס קסלברנר

מ"החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע 01/11/2017 חבר/דירקטור 52538618 סאדק דלאשה

מ"החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע 01/11/2017 דירקטורית 27286293 טל רובינשטיין שנקר

מ"רותם תעשיות בע 02/11/2017 חבר/דירקטור 12439238 ברי ציון-בר

הוועד המנהל של האגודה לתרבות הדיור 12/11/2017 חבר/דירקטור 3881687 אלימלך מרון

(ע"נת)חברת נתיבי תחבורה עירוניים  12/11/2017 דירקטורית 29782794 סוניה מסעוד

מ"חברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע 12/11/2017 דירקטורית 23736275 שלו סמדר

מ"עמידר החברה הלאומית לשכון בישראל בע 12/11/2017 דירקטורית 50484567 רות אלון

.רותם אינק 12/11/2017 חבר/דירקטור 57117293 סדן יורם

ה"רותם גמב 12/11/2017 חבר/דירקטור 57117293 סדן יורם

מ"שקמונה חברה ממשלתית עירונית לשקום הדיור בחיפה בע 12/11/2017 חבר/דירקטור 33920968 כמיל רושרוש

מ"חברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע 15/11/2017 חבר/דירקטור 306045071 ראובן קוגן

(ERCAS  B.V.(Managing Director 19/11/2017 ר"יו 23734650 אלון אמיתי

(ERCAS  B.V.(Managing Director 19/11/2017 חבר/דירקטור 23734650 אלון אמיתי

Dynamit Nobel Defense 19/11/2017 דירקטורית 51602522 שמעונה אונגר

Dynamit Nobel Defense 19/11/2017 חבר/דירקטור 58455460 משה מאור

Dynamit Nobel Defense 19/11/2017 חבר/דירקטור 50614130 ישראל סולימן

PAP TECHNOS INNOVCION S.A 19/11/2017 דירקטורית 306378092 אלינה מייזל

Rafael Far East PTE 19/11/2017 דירקטורית 50750991 יוכבד גולדברג

מ"רכבת ישראל בע 22/11/2017 חבר/דירקטור 57053480 כהן אלי

Rafael Far East PTE 23/11/2017 חבר/דירקטור 54537956 ציון ספיר

מ"רכבת ישראל בע 23/11/2017 דירקטורית 55590954 חגית בכר

מ"רכבת ישראל בע 23/11/2017 דירקטורית 50163567 עידית לוסקי

Reliance Gear Corporation 24/11/2017 חבר/דירקטור 32026643 ערן הררי

Reliance Gear Corporation 24/11/2017 חבר/דירקטור 6687172 דן כץ

מ"מקורות ייזום ופיתוח בע 24/11/2017 חבר/דירקטור 56711971 שמעון בן חמו

מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע- קנט  24/11/2017 חבר/דירקטור 30441596 אור יוחנן

מ"החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע- נתיבי ישראל  29/11/2017 ר"יו 53528808 עודד שמיר
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מ"החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע- נתיבי ישראל  29/11/2017 חבר/דירקטור 53528808 עודד שמיר

מ"בע. י.נכסים מ 30/11/2017 דירקטורית 56615487 דורית דיאנה סלינגר אלטר

(ס ימיים"בי)החברה לחינוך ימי בישראל  03/12/2017 חבר/דירקטור 59447250 כאמל הינו

מ"התעשייה האווירית לישראל בע 07/12/2017 חבר/דירקטור 25754748 איל איצקוביץ

מ"התעשייה האווירית לישראל בע 07/12/2017 חבר/דירקטור 1206283 מיכאל ברונשטיין

מ"החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע- ועדת ביקורת  03/01/2018 דירקטורית 53332938 נירה להב

מ"תעש מערכות בע 14/02/2018 חבר/דירקטור 66422742 דורון סמיש

מ"החברה לפיתוח עכו העתיקה בע 23/02/2018 חבר/דירקטור 37651924 בשאר מדאח

מ"פיתוח  ונכסים בע- חברת נמלי ישראל  08/03/2018 חבר/דירקטור 17428541 גדי משה-בן

מ"פיתוח  ונכסים בע- חברת נמלי ישראל  08/03/2018 חבר/דירקטור 65362436 נפתלי ברזילי

מ"פיתוח  ונכסים בע- חברת נמלי ישראל  08/03/2018 דירקטורית 64979875 רבקה לויפר

מ"כביש חוצה ישראל בע 08/03/2018 חבר/דירקטור 34566729 ראני יחיא' חאג

מ"רותם תעשיות בע 08/03/2018 חבר/דירקטור 58374265 גיל דגן

מקורות ביצוע- שחמ  08/03/2018 חבר/דירקטור 56711971 שמעון בן חמו

מ"תומר בע 08/03/2018 חבר/דירקטור 51542330 יקותיאל אלעזר

מ"תומר בע 08/03/2018 דירקטורית 54216155 אסתר קרסנר

מ"תשתיות נפט ואנרגיה בע 08/03/2018 חבר/דירקטור 23146194 אמיר רה'אג'חג

מ"תשתיות נפט ואנרגיה בע 08/03/2018 דירקטורית 50709385 אסתר סופר

מ"חברת נתיבי איילון בע 18/03/2018 חבר/דירקטור 7899156 אהוד נייגר

מ"מערכות לחימה מתקדמות בע- חברת רפאל  22/03/2018 חבר/דירקטור 4358719 רוזן דניאל

מ"נתיבי הגז הטבעי לישראל בע 11/04/2018 חבר/דירקטור 57717142 אלי בנשימול

מ"נתיבי הגז הטבעי לישראל בע 11/04/2018 דירקטורית 3333093 פנינה דבורין

מ"נתיבי הגז הטבעי לישראל בע 11/04/2018 דירקטורית 58138470 נורית נחום

מ"החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע 13/04/2018 דירקטורית 10898260 רחל ברקאי

מ"החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע 13/04/2018 ר"יו 42508051 מיכאל מיכה חריש

מ"החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע 13/04/2018 חבר/דירקטור 42508051 מיכאל מיכה חריש

מ"חברת נמל אשדוד בע 27/06/2018 דירקטורית 51209864 ינאי אהובה

מ"חברת נמל אשדוד בע 27/06/2018 דירקטורית 22339766 רונית שוורץ פולק

Dynamit Nobel Defense 28/06/2018 ר"יו 51755270 אבישי רגב

Dynamit Nobel Defense 28/06/2018 חבר/דירקטור 51755270 אבישי רגב

מ"חברת בנק הדואר בע 06/07/2018 חבר/דירקטור 53715702 רמזי חלבי

מ"בע (2012)חברת הדואר סוכנות לביטוח  06/07/2018 חבר/דירקטור 58372962 דניאל כהן

.רותם אינק 06/07/2018 חבר/דירקטור 3373552 נחמיה חסיד

ה"רותם גמב 06/07/2018 חבר/דירקטור 3373552 נחמיה חסיד

מ"עשות אשקלון תעשיות בע 15/07/2018 דירקטורית 24390254 עידית ימיני-מנדל בן

מ"מקורות ייזום ופיתוח בע 02/08/2018 דירקטורית 59096255 יפה פרבר

מקורות ביצוע- שחמ  02/08/2018 דירקטורית 28020204 איריס עברי

מ"החברה הממשלתית לדיור להשכרה בע- דירה להשכיר  15/08/2018 חבר/דירקטור 301878211 אליאס מטר

(ע"נת)חברת נתיבי תחבורה עירוניים  15/08/2018 ר"יו 8020646 יאיר שמיר

(ע"נת)חברת נתיבי תחבורה עירוניים  15/08/2018 חבר/דירקטור 8020646 יאיר שמיר

קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד 15/08/2018 חבר/דירקטור 55665293 שמואל אבואב

קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד 15/08/2018 חבר/דירקטור 33547803 בנימין איל

קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד 15/08/2018 דירקטורית 13245865 קימברלי שהם ניר

קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד 15/08/2018 דירקטורית 30544340 בלהה שובע

מ"חברת דואר ישראל בע 19/08/2018 דירקטורית 24039810 חיה ויואן גריסריו

מ"חברת דואר ישראל בע 19/08/2018 דירקטורית 24419830 עליזה לביא

מ"חברת דואר ישראל בע 19/08/2018 חבר/דירקטור 58671405 מימון שמילה

מ"חברה מנהלת בע- קרנות השתלמות למורים וגננות  19/08/2018 ר"יו 57207706 איל גבאי

מ"חברה מנהלת בע- קרנות השתלמות למורים וגננות  19/08/2018 חבר/דירקטור 57207706 איל גבאי

מ"חברה מנהלת בע- סמינרים ומפקחים , קרנות השתלמות למורים תיכוניים 19/08/2018 ר"יו 57207706 איל גבאי

מ"חברה מנהלת בע- סמינרים ומפקחים , קרנות השתלמות למורים תיכוניים 19/08/2018 חבר/דירקטור 57207706 איל גבאי

מ"עשות אשקלון תעשיות בע 24/08/2018 חבר/דירקטור 64901705 גדי אוהר

מ"התעשייה האווירית לישראל בע 02/09/2018 חבר/דירקטור 53762688 אמל אסעד

מ"ענבל חברה לבטוח בע 05/09/2018 דירקטורית 14299119 אורית ברזילי

מ"שקמונה חברה ממשלתית עירונית לשקום הדיור בחיפה בע 09/09/2018 חבר/דירקטור 50412964 יעקב סלע

מ"אלתא מערכות בע 16/09/2018 חבר/דירקטור 42533356 מתי קרפ

מ"החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע 16/09/2018 חבר/דירקטור 51225043 אילן חורש

מ"החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע 16/09/2018 חבר/דירקטור 23250871 אסעד אגברייה

מ"החברה לשירותי איכות הסביבה בע 16/09/2018 חבר/דירקטור 23233885 עסמת ותד

מ"החברה לשירותי איכות הסביבה בע 16/09/2018 דירקטורית 67276147 שלומית זוטא

מ"החברה לשירותי איכות הסביבה בע 16/09/2018 חבר/דירקטור 30596860 שלמה רודב

(ע"נת)חברת נתיבי תחבורה עירוניים  20/09/2018 דירקטורית 56398993 אורית רישפי
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מ"תשתיות נפט ואנרגיה בע 05/10/2018 חבר/דירקטור 54931027 משה ין'קלצ

מ"בע. י.נכסים מ 07/10/2018 חבר/דירקטור 34807891 ויליאם שוקייר

מ"חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע. - ע.ל.ק 07/10/2018 דירקטורית 57496788 לינדה אשכנזי בנישו

מ"החברה הממשלתית לדיור להשכרה בע- דירה להשכיר  10/10/2018 חבר/דירקטור 65013914 רוני מליניאק

מ"נתיבי הגז הטבעי לישראל בע 10/10/2018 חבר/דירקטור 25342155 אופיר בשן

מ"חברת דואר ישראל בע 14/10/2018 חבר/דירקטור 25783903 בשאר קאסם

מ"החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע- נתיבי ישראל  14/10/2018 חבר/דירקטור 23532021 רונן שפירא

מ"רותם תעשיות בע 14/10/2018 דירקטורית 31787765 עדי דהן

מ"רותם תעשיות בע 14/10/2018 חבר/דירקטור 54460589 מופיד עותמאן

מ"רכבת ישראל בע 14/10/2018 חבר/דירקטור 39952452 עופר מרגלית

הוועדה הממנה לפי חוק נכסים של נספי השואה 20/10/2018 חבר/דירקטור 30029177 אלי גונן

מ"חברת נמל אשדוד בע 01/11/2018 דירקטורית 17699109 יוליה רייש גולדשטיין

המכון הגיאופיסי לישראל 02/11/2018 חבר/דירקטור 11339900 אהרון דב-בר

מ"מקורות חברת המים בע 02/11/2018 חבר/דירקטור 50538198 דורון פינחס בירגר

מ"מקורות חברת המים בע 02/11/2018 חבר/דירקטור 52827060 אבי וינטר

מ"נתיבי הגז הטבעי לישראל בע 02/11/2018 חבר/דירקטור 24486904 שי פרמינגר

מ"נתיבי הגז הטבעי לישראל בע 02/11/2018 חבר/דירקטור 34810622 שארבל שחאדה

מקורות ביצוע- שחמ  02/11/2018 חבר/דירקטור 56706906 קלמנט לוי

מקורות ביצוע- שחמ  02/11/2018 חבר/דירקטור 28564821 אילן שרר

מ"חברת נמל אשדוד בע 07/11/2018 דירקטורית 58281882 נאוה זקן

מ"כביש חוצה ישראל בע 07/11/2018 חבר/דירקטור 55734941 (מרדכי)מוטי אלמליח

מ"מערכות לחימה מתקדמות בע- חברת רפאל  09/11/2018 חבר/דירקטור 57429391 עופר פרי

מ"חברת פארק אריאל שרון בע 11/11/2018 חבר/דירקטור 59809780 עופר בסקי'לינצ

מ"חברת פארק אריאל שרון בע 11/11/2018 חבר/דירקטור 69871549 גדעון מזור

מ"אלתא מערכות בע 15/11/2018 חבר/דירקטור 50757947 יוסף וייס

מ"אלתא מערכות בע 16/11/2018 חבר/דירקטור 56888969 רכאד חיראדין

מ"רותם תעשיות בע 23/11/2018 דירקטורית 29373123 שגית רז גרינברג

מ"שביט בע 23/11/2018 חבר/דירקטור 51809846 רוני מורנו

מ"התעשייה האווירית לישראל בע 25/11/2018 צית"דח 34340919 מוריאל-חנה סיטבון

מ"חברת החשמל לישראל בע 28/11/2018 צ"דח 54269535 פורר אריה

מ"החברה הישראלית לחקר מדעי החיים בע 09/12/2018 חבר/דירקטור 73071235 דב שמעון

מ"חברת נתיבי איילון בע 09/12/2018 חבר/דירקטור 25821745 מוחמד סייד אחמד

מ"כביש חוצה ישראל בע 09/12/2018 דירקטורית 28487718 לימור מגן תלם

מ"תשתיות נפט ואנרגיה בע 09/12/2018 דירקטורית 54051719 דבורה חסיד

מ"התעשייה האווירית לישראל בע 14/12/2018 חבר/דירקטור 57077257 יצחק שריב

מ"חברת דואר ישראל בע 16/12/2018 דירקטורית 51711760 טובית שלומי

מ"חברת נתיבי איילון בע 16/12/2018 חבר/דירקטור 33760711 דון יחיא ישי

מ"מערכות לחימה מתקדמות בע- חברת רפאל  16/12/2018 דירקטורית 57417313 אורית מנקס

מ"כביש חוצה ישראל בע 16/12/2018 חבר/דירקטור 65594095 עקיבא רום

מ"החברה הישראלית לחקר מדעי החיים בע 19/12/2018 דירקטורית 22153399 עמנואל ממרוד קדרון 

מ"שביט בע 19/12/2018 דירקטורית 57676207 אורנה ברביבאי

מ"שביט בע 19/12/2018 דירקטורית 51598639 חמדה מרק

מ"אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע 27/12/2018 חבר/דירקטור 46002747 אפרים צדקה

מ"מערכות לחימה מתקדמות בע- חברת רפאל  30/12/2018 דירקטורית 14958599 דנה פורטר רובינשטין

מ"תעש מערכות בע 30/12/2018 חבר/דירקטור 55055685 אהוד אדם

מ"תעש מערכות בע 30/12/2018 חבר/דירקטור 50439017 זייד עמית
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