
 

 

23.3.5 

 מינויים חדשים בכיל

 של המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים בעקבות פרישתם

, יוסי שחר )בן כיל ומנהל פיתוח עסקי לאור פרישתם הצפויה, של המשנה למנכ"ל

בסוף חודש וצפוי לסיים את תפקידו  ..51(, שהודיע על פרישתו בחודש דצמבר .3

בסוף  לסיים את תפקידו(, שביקש 31ושל סמנכ"ל הכספים, נתן דרייפוס )בן  זה,

 מינה הדירקטוריון מחליפים לשניים:  ,חודש אפריל

שלה, שיהיה ממונה גם  CFO -משנה למנכ"ל והה, את יוסי שחר יחליף אבי דויטשמן

על הפתוח העסקי, האסטרטגיה והרגולציה בכיל3 למר דויטשמן  יסייעו רו"ח אמיר 

בניטה שמונה לסמנכ"ל חשבות; חזי ישראל שמונה לסמנכ"ל פיתוח עסקי 

 ואסטרטגיה; ועו"ד יקיר מנשה שמונה לסמנכ"ל רגולציה ואכיפה3

 כספים, וגם הוא יהיה כפוף שמונה לסמנכ"ל את נתן דרייפוס יחליף מיכאל חזן

 3למשנה למנכ"ל, אבי דויטשמן

ואסטרטגיה, אבי   CFO,הסמנכ"לים החדשים שיעבדו תחת המשנה למנכ"ל

דויטשמן, ימלאו את מקום הפורשים, יבססו את היכולת המקצועית ויוסיפו תחומי 

והם ביטוי  באים מתוך החברה התמחות חדשים להנהלת כיל3 המינויים החדשים

   ת ההצערה בהנהלת כיל, ודוגמא לאפשרויות המעבר וההתפתחות בחברה3למגמ

התפקיד 'סמנכ"ל רגולציה ואכיפה', אותו ימלא עו"ד יקיר מנשה, הינו תפקיד חדש 

במטה כיל והוא כולל אחריות והתמודדות עם כל הנושאים הרגולטוריים הקשורים 

הרגולציה הגלובלית  לכיל בישראל ובעולם3 התפקיד נוצר לאור התרחבות השפעת

במדינות רבות בעולם, ולאור החשיבות הרבה שכיל מעניקה לעמידה קפדנית בכל 

 הוראות הרגולציה3

, משמש כעוזר מנכ"ל כיל בשש השנים האחרונות3 ליקיר 01בן  - עו"ד יקיר מנשה

תואר ראשון במשפטים מהמכללה למנהל3 בעבר עבד במשרד עו"ד אפרתי גלילי 

 ני"ע, דיני חברות, עסקאות בינ"ל, מיזוגים ורכישות3ושות' והתמחה ב

שנים, ומכהן בחמש השנים  1. -, עובד במחלקת הכספים בכיל כ03בן  - מיכאל חזן

למיכאל תואר שני בכלכלת עסקים  .האחרונות כמנהל הכספים של החברה

 מאוניברסיטת בר אילן; ותואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב3

, משמש בחמש השנים האחרונות כסמנכ"ל אסטרטגיה ופיתוח 00בן  - חזי ישראל

חזי כיהן במספר תפקידים  5112 - 5111עסקי בכיל מוצרים תעשייתיים; בשנים 

כחבר הנהלה בקבוצה הבינ"ל של 'טבע'  5112 - .511בקבוצת 'טבע', ובין השנים 



 

 

עסקים  ועסק בתחום מיזוגים ורכישות, ופיתוח עסקי3 לחזי תואר שני במנהל

   מאוניברסיטת תל אביב; ותואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה מאוניברסיטת תל אביב3

, מכהן בחמש השנים האחרונות כחשב כיל3 בין השנים 1.בן  - רו"ח אמיר בניטה

שימש כמרצה במסלול האקדמי של המכללה למנהל בקורס תקינה  5112 - .511

3 אמיר הוא רואה E&Yמשרד רו"ח בינ"ל3 בעבר שימש גם כמנהל ביקורת בכיר ב

ובעל תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות בחשבונאות,  5111חשבון משנת 

 מהמכללה למנהל3 

 

 

 

 


