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מחדור פגישת
אחרי? לשלום הפתרון היא עסקית תוכנית האם וגם:
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שהם מנדלסון ואורית לוין רוחהתאני סופר ועדי בלאונס סאל׳דרשן ופיונה אהרון אהרון קליש, ובל

 קלוג־ MBA־n תוכנית חגגה שעבר בשבוע
 תל־ באוניברסיטת לניהול שבפקולטה רקאנטי

להיווסהה. שנה 20 אביב,
 בתל־אביב, שבע במתחם נערך החגיגי האירוע
 השנים במהלך שהפכו ובוגרות בוגרים בנוכחות
 של השונות(בזכותה בתעשיות מוכרים לשמות

 בזכותה). רק שלא או התוכנית
 בשיתוף המתקיימת הבינ״ל, התוכנית חגיגות אל

 בארה״ב, נורת׳ווסטרן באוניברסיטת קלוג ביה״ס
 בלאונס, סאלי פרופ׳ - כבוד אורחת גם הגיעה

 הדקאנית - התואר את גם שנושאת קלוג, דקאנית

 באוניברסיטאות זה בתפקיד המכהנת הראשונה
שנים. שבע כבר התפקיד את וממלאת המובילות,

 קולר ע״ש לניהול הפקולטה דקאן צבירן, משה
 פניה. את קיבל באוניברסיטה,

 מנכ״ל ויספלד, צחי בהם התוכנית, מבוגרי כמה
 איתי והיזם מייקרוסופט של הסטארט־אפים תחום

 בקידום העוסק עסקי אקסלרטור מייסד כוכבי,
 כאשר קומפי), הילדים מקלדת השלום(וממציא

 מחברת דווקא טכנולוגיה בה הדרך על דיברו אלה
 צריך "השלום כי בדבריו ציין כוכבי אנשים. בין

 שיוביל תהליך לייצר יש לדבריו עסקית". תוכנית
 לשנת עד השלום להשגת ישראל מדינת את

 תפעול ומנכ״לית שותפה דרמון, פיונה .2022
 משקיעים, קשרי מנהלת דאיר, ואמני ,jvp בקרן

נתנו קרנות, לניהול פלסטינית חברה בסירג׳,

 אהרון אפשריים. לגשרים מהשטח דוגמאות כמה
 החזון על דיבר החדשנות, רשות מנכ״ל אהרון,

 היי־טק עובדי מיליון לחצי נגיע במסגרתו שלו,
 עשור. בתוך ישראלים,

 מנכ״לית תאני, סופר עדי השתתפו: עוד
 :jvp בקרן שותף צרויה, יואב ישראל; פייסבוק

 סספק, אבנר דואליס; יו״ר ברקת, חנוך
 מבעלי דנוס, אנדרו דש; במיטב השליטה מבעלי
 דירקטורית לוי[, רוחה ריצרדסון; ג׳יימס קבוצת
 שגיא; טדי מקבוצת בגלובווסטמנט נדל״ן
 גנות, רחלי סופטוור; גליל יו״ר ברגמן, זאבי

 הפעילות מנהלת בקר, לימור רייצ׳יפ; מנכ״לית
המילטון ההשקעות ניהול חברת של בישראל

 בקרן שותף בוהם, עמי גילת; תמיר עו״ד ליין;
 עסקי פיתוח סמנכ״ל חודורוב, עודד פימי;

 קר; מאמי מנכ״לית ונגוש־בירון, סלי בדיזנהאוז;
 מידע ומערכות תפעול סמנכ״לית אבנר, כרמלה

 המקומית לנציגות בנוסף ועוד. מים בשטראום
 בוגרים גם לאירוע הגיעו והבוגרות, הבוגרים של

 מהודו, למשל העולם, מרחבי התוכנית של ובגרות
 הלוקחים מנהלים גם כמו מאירופה מארה״ב,

 שנפתחה קלוג של בתוכנית חלק אלה בימים
 מנדלסון אורית הנחו הערב את בגרמניה.

 למנהלים mba^ תוכניות מנכ״לית שהם,
 המנהל קליש, יובל וד״ר רקנאטי קלוג ותוכנית
ס התוכנית. של האקדמי


