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גיל קרני - מנהל פעילות הפועלים בארה"ב

▪  ▪  ▪
דירקטוריון בנק הפועלים אישר (יום ד', 20.5.20)
את מינוי גיל קרני למנהל הפעילות בארה"ב. קרני
מביא עמו כמעט שלושה עשורים של ניסיון ניהולי

ובנקאי עשיר בתחום האשראי העסקי והמסחרי
בבנק לאומי ובעשור האחרון, בתפקידי ניהול

משמעותיים באירופה. 

עיקר הפעילות העסקית הבינלאומית של בנק
הפועלים מבוצעת באמצעות סניף ניו-יורק,

המתמקד בתחומי הפעילות הבאים: מתן שירותים בנקאיים מקיפים הן לחברות ישראליות
הפועלות בארצות-הברית והן לחברות ולקוחות מקומיים, הכוללים: אשראי, סחר-חוץ, פיקדונות

ושירותי חדר עסקות. כמו-כן, לבנק יש נציגויות בניו ג'רסי, מיאמי ולוס אנג'לס. 

מנכ"ל בנק הפועלים, דב קוטלר, מסר כי הוא בטוח שניסיונו הניהולי והבנקאי של מר קרני
יתרום להמשך צמיחת הפעילות בארה"ב והודה לגבי חמני, מנהל הפעילות הפורש, על

תרומתו לבנק. 

לקבלת רשימות איציק וולף לדוא"למועדון הבלוגרים

VIP להצטרפות הקלק כאןמועדון

לקבלת רשימות חדשות עם הופעתןתגיות  / עוקבים
 Dov Kotler / דב קוטלר   Hapoalim Bank Ltd / בנק הפועלים בע"מ 

רשימות נוספות ַּפְנדֹוָרה
מרשות החשמל למשרד אגמון-רוזנברג-הכהן

היועץ המשפטי היוצא של רשות החשמל, עו"ד מיכאל מקייה, עומד
להיות שותף שכר במחלקת האנרגיה במשרד עורכי הדין

אגמון-רוזנברג-הכהן, בראשה עומד עו"ד דן הכהן. 
17/05/2020  |  יצחק דנון  |   חדשות

מת איש התקשורת אורי אלוני בגיל 79
אלוני היה בסוף שנות ה-60 ממקימי השבועון המיתולוגי "להיטון" ושימש עורכו הראשי. הוא נחשב

לאחד העיתונאים המשפיעים ביותר על תרבות הפופ בישראל. בשנות ה-70 היה שדר ועורך תוכניות
בגלי צה"ל. אלוני היה כוכב שעשועוני ערוץ 1 והשתתף בשעשועונים "זה הסוד שלי" "תשע בריבוע"

ו"שחק אותה". 
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17/05/2020  |  אלי אלון  |   חדשות

פרס מפעל חיים לפרופ' פיליפ רנצר מאונ' חיפה
הפסל פרופ' פיליפ רנצר, חבר סגל החוג לאמנות בבית הספר לאמנויות

באוניברסיטת חיפה הוא זוכה פרס "מפעל חיים" בתחומי האמנות
הפלסטית לשנת 2019 מטעם משרד התרבות והספורט. 

12/05/2020  |  יפעת גדות  |   חדשות

הרב נחום אליעזר רבינוביץ מת בגיל 92
הרב נחום אליעזר רבינוביץ', ראש ישיבת מעלה אדומים ומן הבולטים

ברבני הציונות הדתית, הלך לעולמו (יום ד', 6.5.20). בן 92 היה במותו. 
06/05/2020  |  עידן יוסף  |   חדשות

ג'יי לנו ואמנים ישראלים בהצדעה לאיחוד הצלה
ג'יי לנו, ליאור סושרד, אדם קנטור, דודו אהרון ורונה לי שמעון השתתפו

(יום א', 3.5.20) במשדר הצדעה מיוחד ששודר ברשת לכבוד מתנדבי
איחוד הצלה בישראל. 

04/05/2020  |  יפעת גדות  |   חדשות
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